Meester-gezeltraject
met subsidie mogelijkheden vanuit
Provincie Groningen en uitvoering
via OBM Noord voor leerjaar 2021 - 2022

Wilt u instroom van jongeren bevorderen,
vergrijzing aanpakken en vakmanschap
zichtbaar maken? Wij ondersteunen u hier
bij door middel van het Meester-gezelsubsidie vanuit Provincie Groningen en de
uitvoering via OBM Noord. Samen maken
we de metaalsector sterk!
OBM Noord heeft in samenwerking met provincie Groningen diverse opleidingstrajecten samengesteld. Waaronder
de opleiding Bedrijfsvakschool metaaltechniek. Hierbij zal
de student, naast de praktijkdagen, ook aanvullende
cursussen & trainingen kunnen volgen. Dit om de lat van
kennis en ervaring hoger te leggen en (toekomstige)
vakmanschap te stimuleren.
De aanvullende cursussen en trainingen kunnen
onder ander bestaan uit:
Lasopleiding, niveau 2, inclusief examen
met doorstroom mogelijkheid niveau 3
Training tekeninglezen
VCA inclusief examen

OBM Noord Stappenplan
Stap 1 OBM Noord informeert u naar de mogelijkheden binnen
het Meester-gezeltraject. Staat de juiste opleiding er niet
bij? Dan maken we een pakket ‘op maat’. Hierbij houden
we rekening met de toekomstige doelen van uw bedrijf
en de kennis en kunde van de student.
Heeft u nog niet de juiste student voor het opleidingstraject of Meester-gezeltraject? OBM Noord kan u hierbij
ontzorgen door de juiste werving & selectie.
Stap 2 U kunt bij de Provincie Groningen de subsidie aanvragen in het kader van Meester-gezeltraject. De subsidiebijdrage vanuit de
Provincie Groningen bedraagt maximaal
€ 5.000,- per jaar per student. Ook is de subsidie in de meeste gevallen stapelbaar op
andere vergoedingen.
Bent u participant van OBM Noord? Dan
assisteren wij u hier graag bij. Ook informeren
wij u naar andere subsidiemogelijkheden.
Hierdoor kunt u de juiste keuze maken met
het oog op de toekomst.
Stap 3 Na goedkeur van de subsidie zal het Meester-gezeltraject in werking worden gezet. Als participant van OBM
Noord geniet uw bedrijf en de student intensieve begeleiding.
Waarom Meester-gezeltraject van OBM Noord
Wij adviseren u naar alle subsidiemogelijkheden.
Wij ontzorgen u met werving & selectie.
OBM Noord beschikt over eigen opleidingslocaties.
Wij zorgen voor de juiste coaching, begeleiding
& aanvullende scholing voor de student.
Interesse en aanmelden?
Neem dan contact op met OBM Noord of neem een kijkje
op onze website; www.obm-noord.nl
Peter Janssen,
06 - 40 39 70 72 - janssen@obm-noord.nl

