Opbouw leerwerktraject
•
•
•
•

10 dagen Fix Your Bike (basisvaardigheden fietstechniek)
13 praktijklesdagen op techniek niveau 2 van aflevering klaar maken tot e-bike
1 examenvoorbereiding trainingsdag
1 examen Branchemedewerker Basis

Wanneer de opleiding met goed gevolg is voltooid, ontvangen de kandidaten
het erkend branchecertificaat Branchemedewerker Basis. Na het behalen van
dit certificaat kunnen de kandidaten doorstromen naar de BBL opleiding MBO
Fietstechnicus niveau 2 van Tweewieler Academy.

Ook op zoek naar directe verlichting
van de werkdruk in uw bedrijf?
Wilt u ook meer tijd en ruimte voor
goed advies en service voor uw
klanten?

Wat kost dit traject u als werkgever?
• Salariskosten:

€ 0,-*

* Gedurende leerwerk traject Branchemedewerker Basis Fietstechniek (BMB).

• Reiskosten woon- en werkverkeer
• Opleidingskosten: op aanvraag**
** Opleidingskosten zijn i.v.m. subsidies en stimuleringsmaatregelen maatwerk en verschilt per

traject en/of persoon. Wilt u weten wat de opleidingskosten voor u zullen zijn mail dan naar
info@tweewieleracademy.nl of bel naar 030-6087931.

Wat levert dit traject u op als werkgever?
• Een gedreven medewerker, die direct beschikbaar is en beschikt over een
gedegen basiskennis van de fietstechniek.

• Een directe verlichting van de werkdruk binnen uw bedrijf.
• Meer tijd en ruimte om uw klanten te voorzien van kwalitatief advies en
goede service.

• De kans om uw onderneming te laten groeien omdat u meer klanten een
goede dienstverlening kunt geven.

Interesse?

Dan bent u op zoek naar gekwalificeerd
personeel met de juiste instelling en
inzet voor uw fietsenzaak.
Cycle Hub kan u hier mee helpen.
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Heeft u interesse in of vragen over ons leerwerktraject, neem dan contact op met
Tweewieler Academy via 030-6087931 of via info@tweewieleracademy.nl.
Meer informatie vindt u natuurlijk ook op onze site: www.tweewieleracademy.nl

Bent u dringend op zoek naar gekwalificeerd
personeel met de benodigde technische
kennis van het vak, de juiste instelling
en inzet voor uw fietsenzaak?
Cycle Hub beschikt dankzij haar unieke leerwerktraject
Branchemedewerker Basis Fietstechniek (BMB)
over kandidaten die op korte termijn inzetbaar zijn.

Win-win situatie

Opzet leerwerktraject

Cycle Hub, een initiatief van de Tweewieler Academy en Deinco Uitzendgroep,
is in samenwerking met het UWV een uniek leerwerktraject voor zij-instromers in
de fietstechniek gestart.

Ons leerwerktraject ziet er als volgt uit: De eerste 4 maanden volgt de
aankomend fietstechnicus 1 tot 2 dagen per week een opleiding. Daarbij loopt
de kandidaat stage (minimaal 24 uur per week).

In dit traject worden kandidaten opgeleid tot Branchemedewerker Basis
Fietstechniek (BMB). Een kandidaat afkomstig uit ons unieke leerwerktraject is
zorgvuldig geselecteerd, beschikt over de benodigde technische basiskennis,
en niet geheel onbelangrijk, is op korte termijn inzetbaar.

Deze periode geeft u en de kandidaat de gelegenheid om te bepalen of er een
goede match is. Mocht dit toch niet het geval zijn dan kost u dat niets extra’s en
kijken wij of er een andere kandidaat bij u geplaatst kan worden.

Met het aanbod en de opzet van ons traject is de inzet van onze kandidaten een
win-win situatie voor zowel u als de kandidaat. U heeft de beschikking tot een
kandidaat met de juiste inzet en instelling voor het vak en de kandidaat heeft
de mogelijkheid tot het leren van het vak in een echte werkomgeving. Dit maakt
ons traject dé oplossing voor het flinke tekort aan vakbekwame medewerkers
in de tweewielerbranche.

Na afronding leerwerktraject
Na 4 maanden haalt de kandidaat het diploma Branchemedewerker Basis
Fietstechniek (erkend diploma). Daarna wordt de kandidaat door u
overgenomen of 8 maanden bij u gedetacheerd, tegen marktconform tarief.
Na deze 8 maanden detachering kunt u de kandidaat zelf in dienst nemen
of de detachering nog verlengen.
Tevens heeft u de mogelijkheid om uw kandidaat door te laten stromen
naar de opleiding tot Fietstechnicus Niveau 2 van Tweewieler Academy.

