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Cursusinformatie

Logistieke
opleidingen
INHOUD
q
THEORETISCH GEDEELTE

u
u
u

Arbeidsomstandigheden,
wettelijke eisen, veiligheid en
de omgeving.
Vorkheftruck en de last, ware
house inrichting.
Pallets, vorkheftrucks en
voorzetmiddelen

q

TARIEVEN

DUUR

PRIJS

Basisopleiding Hef- of Reachtruck
(inclusief lunch en pasje)

2 dagen

€ 345

Herhalingscursus Hef- of Reachtruck 1 dag
(inclusief lunch en pasje)

€ 199

Online herhaling Hef- of Reachtruck
1 dag
4u e-learning en 3u praktijk op locatie

€ 130

Hoogwerker opleiding
(inclusief lunch en pasje)

1 dag

€ 199

3 daagse combi Hef/Reachtruck
(inclusief lunch en pasje)

3 dagen

€ 499

Elektrische pallettruck

1 dagdeel

€ 125

Beroepschauffeurs die de hef/reachtruck cursus willen laten meetellen voor CODE95,
betalen € 25 aan- en afmeldkosten. Voor andere opleidingen is dit niet van toepassing

PRAKTISCH GEDEELTE

u Rijklaar controle en
u
u
u
u

voorbereidingshandelingen
Besturing en gebruik van de
vorkheftruck
Laad- en lostechnieken,
gebruik van inrijstellingen
Slalom baan met zware last
Laden en lossen van BDF
laadbak

WERK JE DAGELIJKS MET EEN
LOGISTIEK VOERTUIG?
Competentiemeeting
Assessment van de competenties
bestaande uit theorie en praktijk
gedeelte.

1 uur

€125

Een Heftruck / Reachtruck besturen?
Ben je geïnteresseerd of werkzaam in de logistiek en wil je snel aan
de slag in de groeiende markt? Vanaf 16 jaar mag onder begeleiding
al gewerkt worden met logistieke voertuigen. Een professionele en
deskundige opleiding als toekomstig chauffeur van hef- reachtruck is
waarschijnlijk zeer interessant voor jouw logistieke carrière.
Je leert bij Osseforth Opleidingen hoe je op een veilige en correcte
manier om moet gaan met een heftruck / reachtruck. Daarbij krijg je
o.a. laad- en lostechnieken aangeleerd en het gebruik van rijstellingen.
Ook geven wij je inzicht in wet- en regelgeving en veiligheidseisen.
Op zoek naar maatwerk voor jouw bedrijf?
Wij geven ook in-company opleidingen vanaf €295.

WAAROM
OSSEFORTH OPLEIDINGEN?

u Grootste opleider in Limburg
u Iedere week starten nieuwe
opleidingen

u Mogelijkheden tot subsidie
u Examens voor CCV
veiligheidscertificaat

Onze opleidingen
Al onze opleidingen en nascholingen omvatten een praktijk- en
theoriegedeelte en worden afgesloten met een geldige pas voor 5 jaar.
Het dragen van veiligheidsschoenen is tijdens het praktijkgedeelte
verplicht. De opleiding eindigt met een theorie- en praktijkexamen
en hierbij ontvang je (bij voldoende beoordeling) een erkend
veiligheidscertificaat. Onze lessen worden gegeven door gecertificeerde
en gemotiveerde instructeurs die je optimaal voobereiden en van jou
een echte logistieke professional maken!
Aanvullende informatie over deze opleidingen en over andere cursussen
voor logistieke professionals zijn te vinden op www.osseforth.nl. Je kunt
natuurlijk ook contact opnemen met een van onze medewerkers:
046-423 1200.

VRAAG OOK EENS NAAR:

u Opleiding elektrische
stapelaar

u Opleiding hoogwerker
u Opleiding VCA Basis en VOL
u Logistieke nascholingsweek
heftruck, reachtruck,
elektrische pallettruck en
VCA in een!

BLIJF OP DE HOOGTE:

Osseforth opleidingen

Hoofdvestiging, Business Park Stein 165 6181 MA Elsloo T. 046 - 423 1200
Voormalig Peppermill, Beitel 94 6422 PB Heerlen T. 045 - 707 8015
Vestiging VISTA College, Sibemaweg 20 6224 DC Maastricht T. 043 - 362 69 98

www.osseforth.nl

opleidingen@osseforth.nl

t. 046 4231200

