Bent u ook op zoek naar een cursus
NEN 3140 en wenst u ook alles
hierover te weten komen, lees verder.

Voor wie bestemd
Huismeesters, Opzichters, Huismeesters,
Medewerkers bedrijfsbureau,
Werkvoorbereiders, Projectleiders
planmatig- en groot onderhoud,
Taxateurs, Schadeexperts,
Afdelingshoofden,-managers.

Bouw professional Ron M.R.Bosch
verbonden als hoofddocent aan de
Hogeschool Arnhem Nijmegen neemt u
mee in de elementaire basiskennis
elektrotechniek.

Lesduur

Inleiding
U word meegenomen in de hedendaagse
vakliteratuur.
Zaken zoals aanraakveiligheid komen aan
de orde.
U wilt zonder teveel diepgang in de
techniek, bewuste keuzes kunnen maken.
Mee kunnen praten over mogelijke
problemen, geraadpleegde rapportages van
installateurs.
Tijdens uw dagelijkse werkzaamheden kunt
u gebruik maken van het geen u geleerd
heeft in deze Master Cursus. U kunt
mogelijk hierdoor nog directief sturen naar
uw marktpartners met de kennis die u tot u
genomen heeft.

Hoe wat en voor wie is
deze master cursus

2 dagdelen verdeeld over een dag.

Leerdoel van deze cursus

Minimaal 5 maximaal 10 personen.

Kosten, juridische en technische kennis
vergaren.

Locatie en data

Begripsvorming

Afhankelijk van aanmeldingen.

Herkennen van technische systemen,
zowel qua functionele werking als de juiste
toepasbaarheid binnen het project.

Vergoeding

Om de functionele werking te kunnen laten
garanderen, zullen berekeningen en of
metingen nodig zijn wij geven u de tips
hierover.

Ook kunt u belangstellenden beter te woord
staan en mogelijk hun problemen met
betrekking tot techniek beter verstaan en
adequaat oplossen.

Doelstelling

Docent komt uit de hedendaagse praktijk en
is op de hoogte van de laatste trends.

U bent op de hoogte van de regelgeving
over veilig werken aan ET installaties.

Door de toegepaste lesstof bent u een
beter sparringpartner voor uw project
aannemers

Groepsgrote

De cursuskosten bedragen € 500 euro,
inclusief lunch en handzaam naslagwerk
exclusief btw voor 1 dag per persoon.

In Company
In overleg wordt een passende maatwerk
offerte voor u gemaakt.

Privacy
Privacy wetgeving wordt nageleefd.

