WAT GA JIJ VOOR OPLEIDING DOEN?
KIES MBO TECHNIEK
GA LEREN EN WERKEN!

WEET JIJ AL WELKE OPLEIDING JE GAAT KIEZEN IN SEPTEMBER?
DE TECHNIEK GAAT DOOR. WIL JIJ JE MBO-DIPLOMA HALEN MAAR
EIGENLIJK OOK DIRECT AAN DE SLAG?

Bij Goflex ga je leren en werken tegelijk. Techniek bij Goflex, theorie
op het ROC. Je volgt een opleiding volgens de BBL. Bijvoorbeeld in de
elektrotechniek of installatietechniek.
Goflex Young Professionals:
~ Een betaalde (leer)baan in de techniek
~ MBO opleiding op een ROC in de buurt
~ Extra bootcamp en praktijktraining in ons trainingscentrum
~ Werken en leren aan échte projecten bij bekende namen
Wil je hier meer over weten? Wij helpen je graag bij het maken van een
juiste studiekeuze in de techniek.

D
OPEN AVON
AK!
OP AFSPRA
2X PER MAAND HOUDEN
WE OPEN AVOND
Tijdens de open avond is ons
trainingscentrum aan de
Basisweg in Amsterdam op
afspraak geopend.

DIRECT CONTACT
Stuur ons een whatsapp bericht: 06 3348 5025

Er zijn docenten en coaches
aanwezig die je alles over
technische opleidingen
kunnen vertellen.

We zitten klaar voor al jouw vragen over Goflex, leren en werken in de
techniek, studiekeuzetips en persoonlijk advies. Even bellen kan ook. Dit
is ons telefoonnummer: 088 1600500

Je kunt gerichte vragen
stellen en je laten adviseren
over jouw studiekeuze.

BEROEPENORIËNTATIE
Onze eigen Goflexers laten hun werk(plek) zien en vertellen over het
werken in de techniek: www.goflex.nl/youtube

DATA:
Dinsdag 9 juni
Donderdag 25 juni
Dinsdag 14 juli
Donderdag 23 juli
Dinsdag 11 augustus
Donderdag 27 augustus

Bekijk Goflexers aan het werk op www.instagram.com/goflexbv
VRIJBLIJVEND AANMELDEN
Je zit nergens aan vast maar je krijgt wel een link een online
kennismaking. Daaropvolgend nemen we contact met je op om de
verschillende opleidingsmogelijkheden in de techniek toe te lichten.
www.goflex.nl/aanmelden

KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP DE SITE:
WWW.GOFLEX.NL

Meld je hier aan voor de
open avond:
www.goflex.nl/inloopavond

