AUGUSTUS
2017
VERSPANINGSTECHNOLOGIE

Bedrijven ervaren dagelijks de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt waarin technisch
geschoolde werknemers dun gezaaid zijn, waarin vraag en aanbod niet op elkaar
afgestemd zijn.
FTMA-VIBAM-ANTTEC is er voor u om deze leemtes op te vullen. Dit jaar willen we ons
extra focussen op verspaningstechnologie: het aansturen, bedienen en programmeren
van CNC-machines.
Om een passend opleidingsaanbod met kwalitatieve leeractiviteiten te ontwikkelen,
willen wij via deze weg polsen naar uw specifieke opleidingsbehoeften in dit domein.

Heeft u interesse om
als bedrijf uw bijdrage
hieraan te leveren?
Beantwoord dan deze
beknopte
online enquête.
Alvast bedankt voor
uw bijdrage!

ZIE JE DE KNOOP IN UW LEIDINGEN NIET MEER?
Op 1 september 2016 werd FTMA lid
van PipeTech Academy & Alliance
partnerschap. Bedrijven uit de
metaalsector (PC 111.1 en 111.2) kunnen
hierdoor hun medewerkers gratis laten
bijscholen binnen PipeTech Academy,
mits een voorafgaand akkoord van
FTMA.

PipeTech Academy is hét expertisecentrum voor pijpfitters, flensmonteurs en monteurs industriële
installaties. Binnen PipeTech Academy krijgen werkzoekenden en werknemers begeleiding en
opleiding tot het knelpuntberoep pijpfitter-monteur en/of pijpfitter-fabriceur.
PipeTech Academy & Alliance biedt de bedrijven custom made opleidingen aan binnen de piping &
montage wereld. Zo wordt de kennis maximaal opgenomen binnen de kortst mogelijke tijdsduur.
Naast deze opleidingen zijn er ook standaard opleidingen zoals flensmonteur IS-010 en Torquen.

MEER INFO

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

OPLEIDINGSKALENDER NAJAAR 2017

(Voorheen betaald educatief verlof)
Voor de werkgever is de loonkost een belangrijk deel van de
opleidingskost. Hij kan hiervan een deel recupereren bij de federale
overheid via het systeem van Vlaams opleidingsverlof.
Gedetailleerde informatie kan u terugvinden in de gids
Wegwijs in het Vlaams opleidingsverlof.

Opgelet vanaf 2017 zijn er een aantal wijzigingen.
FTMA & VIBAM dienen de opleidingen te laten goedkeuren
op het paritair comité. Dit betekent dat uw aanvraag tijdig
bij ons moet zijn.

Het opleidingsaanbod staat online!
U kan al uw medewerkers (PC111.1&2 of PC 209)
inschrijven via de website.
Heeft u andere opleidingsvragen?
Neem dan contact op met Isolde Smet –
isolde.smet@vibam.be.



INDIENINGSTERMIJN VAN EEN SUBSIDIEDOSSIER
Vanaf december 2017 heeft u tot 2 maanden na eind van de opleiding
tijd om uw dossier te vervolledigen. Voorheen was dit 3 maanden.
Heeft u nog verdere vragen rond het indienen van
subsidiedossiers bij FTMA of VIBAM?
Neem dan contact op met Isolde Smet – isolde.smet@vibam.be.

MEER INFO

INNOVATIEVE PROJECTEN
VAN JONGE ANTWERPSE
TECHNICI IN DE KIJKER
GEZET

Met dit initiatief willen we
jongeren warm maken
voor een job of een

Op 19 mei 2017 organiseerde FTMA-VIBAMANTTEC voor het achtste jaar op een rij de
TechnoVips Awards. Op deze prijsuitreiking
worden de beste eindprojecten van
leerlingen uit technische TSO- en BSOrichtingen erkend.

studierichting in technologie
of wetenschap, sectoren
met een hoog
aantal knelpuntberoepen.”

MEER INFO

ENKELE NIEUWE COLLEGA’S
Younes Amiri
opleidingscoördinator voor de werkzoekendenprojecten en de technische opleidingen bij FTMA en VIBAM.
younes.amiri@ftma.be
Kristof Maris
technisch coördinator bij ANTTEC en lesgever voor de opleidingen PLC en aandrijvingstechnieken.
kristof.maris@anttec.be

SAY HELLO

Suzanne Jorissen
zij zal de taken van Eddy Driesen opvolgen, op 30 september gaat Eddy met pensioen.
suzanne.jorissen@vibam.be

COLLEGA’S INSCHRIJVEN?
Zijn er collega’s die ook graag op de hoogte gehouden worden? Laat het ons weten via info@ftma.be
Filip Williotstraat 7 | Berchem, www.ftma.be

