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Niets is zo belangrijk voor uw bedrijf als goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Gemotiveerde en vakbekwame
medewerkers zijn onmisbaar voor het voortbestaan van uw onderneming. Sluit u daarom aan bij het OBM. Wij helpen
u nieuwe mensen op te leiden en de kwaliteit van uw medewerkers te verbeteren en op peil te houden.

Wat is het OBM?
Om ondernemers in het MKB-metaal te ondersteunen
bij de werving en opleiding van gemotiveerde vakmensen, heeft de Koninklijke Metaalunie in 2006 het
OpleidingsBedrijf Metaal (OBM) opgericht.
Dit is een loket waar ondernemers uit de metaalbranche terecht kunnen met allerhande vragen op
het gebied van scholing en opleiding van (nieuwe)
medewerkers. Bovendien leidt het OBM samen met
de regionale opleiders de nieuwe (leerplichtige)
medewerkers voor u op.

Ondersteuning bij de keuze van
scholing voor uw personeel
Het OBM levert maatwerk op elk gewenst opleidingsniveau. Bij ons kunt u terecht met al uw vragen over
scholing en opleiding. Wij organiseren opleidingen en cursussen en maken afspraken voor u met
regionale opleiders. En elke opleiding is mogelijk; of
het nu gaat om een BBL-opleiding of trajecten in her-,
om- en bijscholing zoals BHV, VCA of veiligheidstrainingen met uw transportmiddelen, naast natuurlijk
de vakinhoudelijke trainingen als NIL-lastrajecten en
besturingstechnieken.
Daarnaast zijn wij uw aanspreekpunt als u vragen
heeft of ondersteuning nodig heeft op het gebied van
scholingssubsidies, stages en alles wat verder met
opleiden te maken heeft.

Sluit u aan bij het OBM
OBM is van en voor de metaalbedrijven in de regio.
Om invloed op het reilen en zeilen van het OBM in
uw regio uit te oefenen, kunt u participant van het
OBM worden door aandeelhouder of lid te worden
van het OBM. Informeer bij uw OBM in de regio
welke opties zij bieden.

Meer kans op
nieuw personeel
Jonge vakmensen komen er niet vanzelf. Het OBM
stimuleert jongeren om voor een baan in de metaal
te kiezen door o.a. voorlichtings- en wervingsactiviteiten. Wij helpen de jongeren met het vinden van
de juiste leerbaan en daarmee uw bedrijf aan gemotiveerde leerlingen. Als participant van OBM zit u op
de eerste rij.

Verbeter zelf de kwaliteit van het
onderwijs
We zijn niet alleen op zoek naar geschikte opleidingen
in de metaalsector, we helpen ook om het onderwijs
in de regio te verbeteren.

Interessante vergoedingen
Voor een vakopleiding, maatwerktraject, her-, omen bijscholing van personeel of instroom kennen de
scholingsfondsen interessante vergoedingen.
Kijk voor het actuele vergoedingenoverzicht op
www.oom.nl of op www.ao-metalektro.nl.

Eigen onderwijsconcept!
De kans is groot dat u als bedrijf in de metaalsector
te maken heeft met de instroom van jongeren, de
zogenaamde BBL-leerlingen. Het OBM heeft voor
deze groep zelf een aantrekkelijk onderwijsconcept
ontwikkeld dat aan beide partijen vele voordelen biedt.

Gericht op de
beroepspraktijk
In deze vernieuwende opleidingen voor
BBL-leerlingen staat de praktijk centraal.
Gemiddeld 2 dagen per week zijn de
leerlingen dan ook bezig in het praktijkcentrum waar de opleiding van het
OBM plaatsvindt. De leerlingen werken
in professioneel ingerichte werkplaatsen
aan hun praktijkopdrachten. Uiteraard
onder begeleiding van ervaren praktijkbegeleiders. Daarnaast worden ze tijdens
hun opleiding gevolgd en begeleid, zodat
de kans op succes optimaal wordt.

Werken aan
kennisverbetering
van uw personeel
U kunt bij het OBM terecht met al uw vragen over
scholing en opleiding. Uw OBM werkt bij haar
opleidingen en trainingen samen met het reguliere
scholingsveld, met gevestigde opleiders en met vele
vakspecialisten. Advies op het gebied van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling vullen het
totaalpakket van het OBM aan. Kwaliteit, prijs en
klantgerichtheid staan daarbij altijd voorop; u bepaalt
hoe uw personeel wordt opgeleid.

Ontwikkel uw personeel
en uw bedrijf
Haal ook meer uit metaal en uw medewerkers en
maak gebruik van de diverse opleidingsmogelijkheden
van het OBM. Op die manier verbetert u samen met
het OBM de kwaliteit van uw personeel. En daarmee
uiteraard ook de kwaliteit van uw bedrijf.

Goed opgeleid
personeel heeft u
zelf in de hand!
Meer informatie?
Neem contact op met het OBM in uw regio om de
mogelijkheden te bespreken voor uw bedrijf en
medewerkers. Kijk op www.obm-nederland.nl
voor de gegevens en vul het contactformulier in!
Mede mogelijk gemaakt door de regionale
werkgevers en:

Via het OBM worden alle mogelijke opleidingen en
onderdelen daarvan aangeboden!

