
Is deze boodschap onleesbaar? Klik dan hier

VDAB zoekt exploitant voor
Training Lab De Circulaire Fabriek

De kunststofverwerkende industrie is een belangrijke sector voor de West-

Vlaamse economie. Het is bovendien een sector die de laatste jaren volop

heeft ingezet op recyclage en circulair ondernemen. Door de implementatie

van circulaire modellen worden nieuwe competenties van werknemers

(waaronder ook van operatoren) verwacht in deze sector. 

Training lab De Circulaire Fabriek

Inspelend op die vraag en om het opleidingsaanbod in de regio een stevige
duw in de rug te geven, investeren POM en VDAB dit jaar in een ‘Training
Lab De Circulaire Fabriek’. Een state-of-the-art opleidingsinfrastructuur met
focus op het recyclageproces van kunststoffen. We willen het Training Lab in
de regio Zuid-West-Vlaanderen inzetten om de voeling met de bedrijven en
bestaande initiatieven te behouden.

Wij zoeken...

voor de exploitatie van het Training Lab een opleidingspartner die een
sterke kennis heeft van kunststofverwerkingsprocessen en beschikt over
een aanbod aan certificerende opleidingen voor operatoren in de
kunststofverwerkende industrie. Wil je het Training Lab de komende jaren
inzetten in de eigen opleidingen en daarnaast ook stevig in de markt
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https://click.marketingmail.vdab.be/?qs=ee58c52c59b9c8e6baa8ebe9f7b1780a9b1620e07d61f13e5edc5c15aab28dc9851023d7ef6f585b849688d2f4d78f2794bb1b11d606b454


zetten? Vraag dan het bestek en de bijlagen op bij Kristof Waelkens van
VDAB. 

Neem contact op

De aankoop van het Training Lab De Circulaire Fabriek maakt deel uit van het EFRO-project UPSKILL dat op 1 april 2020
van start ging. Dit project krijgt de steun van Europa (40%), Vlaanderen (30%) en de Provincie West-Vlaanderen (15%).

POM West-Vlaanderen en VDAB staan in voor de resterende financiering.  

Volg ons    

Wij willen onze partners via deze mail op de hoogte houden van gewijzigde richtlijnen, opportuniteiten en nieuwigheden
op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat je de mail leest. Voor meer informatie over onze gegevensverwerking
bekijk onze privacyverklaring.

Vind je deze informatie niet voor jou bestemd?
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