
Contactpersonen

mtech+ Oost-Vlaanderen | Astrid Du Four
Projectmedewerker
astrid.dufour@mtechplus.be
09 242 49 59

Compaan | Birsel Mergen
Opleidingscoach
birsel.mergen@compaan.be
0474 74 21 48

MetaalMatch
Lokeren voorjaar 2023
Wil je graag een job in de sector metaal &
technologie?
mtech+ Oost-Vlaanderen helpt je hierbij!

Interesse? Neem contact
met ons op!

mtechplus.be 
compaan.be/metaalmatch

mtech+ Oost-Vlaanderen
Technologiepark 122
9052 Gent

Vrijdag 20 januari 2023 om 10u
Vrijdag 10 februari 2023 om 10u

Planning

1. Inschrijven
Inschrijven via Birsel Mergen
0474 74 21 48
birsel.mergen@compaan.be

2. Infomomenten

3. Onthaaldag
Enkele dagen voor de opleiding start, ontvang je
jouw opleidings- en werkmateriaal.

4. Start opleiding
Maandag 06 maart 2023 tot en met
vrijdag 02 juni 2023

5. Stage met oog op tewerkstelling
Maandag 05 juni 2023 tot en met
vrijdag 14 juli 2023
 
6. Aan de slag in de sector metaal &
technologie
We laten je niet los, je kan nog 6 maanden rekenen
op onze begeleiding!

https://mtechplus.be/
https://www.compaan.be/metaalmatch


Op zoek naar werk en
interesse in de sector
metaal & technologie? Dan
is MetaalMatch vast iets
voor jou!

De opleiding is vooral praktijkgericht met
focus op lassen (met een TIG en
halfautomaat) en metaaltechnieken zoals
boren, zagen, knippen, slijpen,...

Ook duik je in andere onderwerpen zoals
materiaalkennis, veiligheid en planlezen.

Hierna krijg je de kans om jouw vaardigheden
verder te ontwikkelen in het werkveld. Je volgt
6 weken stage in een bedrijf (werkplekleren),
dit met het oog op een duurzame
tewerkstelling.

Ben je klaar om van start te gaan in de sector
metaal & technologie?

Vrijdag 20 januari 2023 om 10u
Vrijdag 10 februari 2023 om 10u

Interesse?
Kan je niet wachten om aan deze boeiende en
hands-on opleiding te beginnen? Twijfel dan
niet om contact op te nemen en kom zeker
langs naar één van onze infomomenten!

Wanneer?

Waar?
CVO Groeipunt, Durmelaan 34, Lokeren

Hoe aanmelden?
Contacteer Birsel Mergen
0474 74 21 48
birsel.mergen@compaan.be

MetaalMatch is een initiatief van 
mtech+ Oost-Vlaanderen 

in samenwerking met VDAB en uitgevoerd door
Compaan

Je neemt deel aan een kwaliteitsvolle
praktijkopleiding en daarna loop je stage in
een bedrijf om extra ervaring op te doen.
De opleiding is gratis voor werkzoekenden.
Je geniet ook van een premie, de
beroepsopleidingspremie.
Vanaf de start van de opleiding tot 6
maanden hierna kan je rekenen op coaching
en begeleiding.
Je krijgt sollicitatietraining.
Anderstaligen kunnen rekenen op
taalcoaching.
Tijdens de opleiding kan je jouw
veiligheidsattest (VCA-B) behalen en krijg je
de kans om andere relevante opleidingen te
volgen.
We zoeken samen met jou naar gepast
werk. Aan de slag in de sector? Dan krijg je
een extra premie, de tewerkstellingspremie.

Voordelen


