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“Ik heb voor procestechniek gekozen omdat er goede 
baangarantie is. Ik wil ergens werken waar ik kan 
doorgroeien naar een verantwoordelijke functie!” 

“De grootheid van het proces met alle handelingen 
binnen een fabriek vind ik mooi, continu blijven 
schakelen. Ik wil voor iets gaan waar toekomst in zit!” 

“Bezig zijn met processen vind ik leuk, ik leer door te 
doen. Ik zie een uitdaging in het verhelpen van 
verstoringen: de techniek erachter vind ik interessant”. 

Duurzaam personeel werven, 
ontwikkelen en binden

Gemotiveerd en goed opgeleid personeel is de 
sleutel tot succes, maar kan soms lastig te vinden 
zijn. Cbt en Goflex helpen productiebedrijven bij het 
werven en binden van personeel. Door een sterke 
combinatie van opleiden, coachen en detacheren ben 
jij verzekerd van een nieuwe werknemer die toekomst 
ziet bij jouw bedrijf! 

Wat doen we?
Cbt en Goflex werven, selecteren en leiden Operators 
in spé op. De deelnemers zijn op en top gemotiveerd 
en hebben de ambitie om te werken als operator. 
De operator in spé neemt deel aan een intensief 
voortraject van 6 maanden via distance learning 
(webinars, chatsessies en zelfstudie) en verschillende 
praktijkdagen. Na het afronden van dit traject, kan de 
deelnemer vliegend van start als Operator B in een 
leerwerk-traject!  

Werving & selectie
Kandidaten die worden geselecteerd voor een 
leerwerkbaan via Goflex zijn veelal tussen de 20 
en 30 jaar oud en op zoek naar vastigheid. Ze zien 
toekomst in de industrie en willen zich graag (om)
scholen om aan de slag te gaan als operator. 

Bij de selectie letten wij goed op of de deelnemer ook 
echt past bij de organisatie, we willen namelijk de 
ultieme match creëren. 

“De deelnemers hebben zo’n grote drive om het 
vak te leren, een diploma te halen en zich te blijven 
ontwikkelen” - Brigitte van Velzen, coach Goflex

(verder) Ontwikkelen
De operators in spé volgen een intensief voortraject 
van 6 maanden. Kandidaten krijgen online les via 
webinars en kunnen online vragen stellen aan de 
docent van Cbt. Vervolgens kunnen zij de theorie 
toepassen in de praktijk op de verschillende 
trainingscentra van Vakwijs. Na het voortraject zetten 
zij hun ontwikkeling als Operator B voort tijdens een 
leerwerkbaan. Geen zorgen: de begeleiding van de 
deelnemer regelen wij! 

“Een normale les kan ik niet terugkijken. Als ik nu 
iets niet begrijp of iets heb gemist kan ik de Webinars 
rustig thuis terugkijken” - Wesley Buijs, 
operator in spé

Medewerker voor nu en de toekomst
De leerwerkbaan wordt afgerond met een erkend 
mbo-diploma op niveau 3. Maar nog veel belangrijker: 
De praktijkgerichte operator met technische 
basiskennis wil een toekomst opbouwen bij het 
bedrijf. Bind deze gemotiveerde operators in spé aan 
jouw organisatie na het leerwerktraject! Bel voor 
meer informatie naar 0800 228 72 46 of mail naar 
info@resultaatuitopleiden.nl.

Voortraject Operator B
 Productieprocessen voorbereiden
 Apparatuur bedienen
 Procesverloop bewaken
 Kwaliteitscontrole uitvoeren
 Onderhoud plegen aan apparatuur
 Productieproces afronden

resultaat uit
opleiden

cbt


