BBL: Informatie voor ouders

Een goede toekomst in transport en logistiek
Een leerwerktraject (BBL) via Sectorinstituut Transport en Logistiek
Is uw zoon of dochter een
echte doener?

‘Ze staan straks te springen om
nieuw talent!’
In de sector transport en logistiek wordt
er de komende jaren een tekort aan
werknemers voorspeld. Dit biedt goede
perspectieven voor uw zoon of dochter.

Lang stil zitten in de klas is niets voor uw
zoon of dochter. Met het leerwerktraject
van Sectorinstituut Transport en Logistiek
hoeft dat ook niet. Het Sectorinstituut is
de grootste en heeft al meer dan 40 jaar
ervaring in het koppelen van jong talent
aan erkende leerbedrijven in transport en
logistiek. Leerlingen die kiezen voor het
leerwerktraject van het Sectorinstituut gaan
vier dagen per week aan de slag bij een
leerbedrijf, waar ze het vak in de praktijk
gaan leren en daarnaast gaan ze één dag per
week naar school. Binnen één tot drie jaar
halen de leerlingen hun MBO-diploma en
met de verworven praktijkervaring hebben
ze meer kansen op de arbeidsmarkt.

Een leerwerktraject via het Sectorinstituut betekent:
“Je krijgt hoge kortingen op je
rijbewijzen, omdat de opleidingen
worden gesubsidieerd.”

“Mijn zoon krijgt elke week salaris
gestort op zijn rekening waarmee hij
spaart voor zijn rijbewijzen.”

“Het Sectorinstituut geeft gratis
veiligheidsschoenen, een arbotraining
en een opleiding Heftruck.”

“Mijn zoon haalde zijn diploma binnen
twee jaar en kon blijven werken bij
zijn leerbedrijf.”

“Het Sectorinstituut heeft ervoor
gezorgd dat mijn dochter snel een
leerwerkplek had gevonden.”

“De vertrouwenspersoon van het
Sectorinstituut heeft mijn zoon weer op
weg geholpen toen het even tegen zat.”

Extra zekerheid met het StudiePlan
Met het StudiePlan van het Sectorinstituut
spaart uw kind automatisch voor de kosten
van de Rijopleiding. Dat is gemakkelijk
want hij of zij start vanaf de eerste dag met
verdienen. Het afgesproken bedrag wordt
ingehouden op het salaris. Ook als uw kinf
nog niet genoeg gespaard heeft voor het

rijbewijs, start de Rijopleiding alvast. Het
Sectorinstituut betaalt vooruit en met het
salaris wordt dit gedurende de opleiding
terug betaald. Er kan al gestart worden met
de Rijopleidingen als uw kind 16 jaar is. Klik
op deze link voor meer informatie over het
StudiePlan.

Keuze uit tien leerwerktrajecten
Bij het Sectorinstituut is er keuze uit tien
leerwerktrajecten in transport, logistiek en
haven. Welke mbo-opleiding past het best
bij uw zoon of dochter?
Klik op de links hieronder voor meer
informatie over de opleidingen.

Transport

Logistiek

Haven

Achter het stuur van een
vrachtauto. De snelste
routes voor chauffeurs
plannen. Contact met
klanten. Vrijheid maar ook
verantwoordelijkheid.

Hier draait alles om
goederen. Laden, lossen,
controleren, sorteren,
verzendklaar maken en
alles wat erbij komt. Vier
opleidingen met goede
doorgroeimogelijkheden.

In de haven werk je tussen
schepen, vrachtauto’s,
treinen, binnenschepen,
heftrucks en magazijnen
aan een continue
goederenstroom.

• Chauffeur Goederen
Vervoer Niveau 2
• Planner Wegtransport
Niveau 3

• Assistent Logistiek
Medewerker Niveau 1
• Logistiek Medewerker
Niveau 2
• Logistiek Teamleider
Niveau 3
• Logistiek Supervisor
Niveau 4

• Medewerker Haven
operaties Niveau 2
• Medewerker Haven
logistiek Niveau 2
• Coördinator Haven
operaties Niveau 3
• Coördinator Haven
logistiek Niveau 3

Wilt u meer informatie of wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor het leerwerktraject
van Sectorinstituut Transport en Logistiek?
Ga naar stlwerkt.nl/lerenwerken, mail naar info@stlwerkt.nl of bel 088 - 2596111
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