Ben jij een crack in het Autovak?
Functies


Onderhoudsmecanicien



Fastfitter-mecanicien



Bandenmonteur



Takelaar-berger



Hulpmecanicien



Magazijnier

Wil je meer weten, kijk dan zeker eens
op onderstaande websites





www.startyourfuture.be



www.onderwijskiezer.be



www.mobilityjobs.be



www.traxio.be



www.diagnosecar.be



Bachelor in de autotechnologie


www.thomasmore.be



www.kdg.be



www.vives.be
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Alle leerlingen die in het vierde jaar slagen
zijn welkom in deze richting. De meeste leerlingen die voor deze opleiding kiezen, komen
uit de tweede graad Basismechanica. Er is
echter geen voorkennis vereist. Bij alle technische vakken begint de leerstof immers vanaf het begin. Handigheid en technische
interesse daarentegen zijn een must.
In de sector van de autoreparatie worden
vier beroepen onderscheiden: onderhoudsmecanicien, polyvalent mecanicien, onderhouds- en autodiagnosetechnicus en hoger
technicus.
De onderhoudsmecanicien vormt het ingangsniveau, dat je bereikt als je deze
richting volgt.
De onderhoudsmecanicien kan tot het beroep
van polyvalent mecanicien en onderhoudsen diagnosetechnicus doorgroeien, zelfs tot
hoger technicus, dankzij de voortgezette
technische opleidingen die gevolgd worden,
door de ervaring die opgebouwd wordt of
door de noodzakelijke interne of externe opleidingen.

Kiezen voor Auto betekent immers levenslang leren.
Onze werkplaatsen, uitgerust met modern
didactisch materiaal, zorgen voor de ideale
omgeving om deze opleiding te volgen. Hieronder vind je het e-learningsysteem dat in
onze afdeling gebruikt wordt:
http://www.electude.nl/onderwijs-elearning/e-learning

Toekomstperspectieven
 Garages en koetswerkbedrijven zijn meestal kleine KMO’s. Een “garage” hoeft echter niet de
klassieke werkplaats te zijn, je hebt ook autohandelaars (dealers, invoerders...), handelaars in
aanhangwagens, caravans, bussen, vrachtwagens, landbouwmachines... Vergeet ook de
groot- of kleinhandel in auto-onderdelen niet, en
de handelaars in tweewielers (moto’s, fietsen...)

 Is werken bij een pechverhelpingsbedrijf je
droom? Dat kan als je super klantvriendelijk bent
en bereid bent om alles te leren over alle mogelijke autotypes.
 Ook de grote auto- of vrachtwagenconstructeurs
en hun toeleveringsbedrijven (van versnellingsbakken tot instrumentenpanelen) hebben heel
wat technische knobbels zoals jij in dienst.
 Bij transport- en leasingbedrijven van vrachtwagens, landbouwmachines,.... kan je als technicus
aan de slag. Of is een administratieve of commerciële job jouw ding? Of zegt een job bij het
openbaar vervoer je iets?
 Met extra opleidingen zijn de volgende functies
ook mogelijk:
 Een schade-expert stelt, doorgaans in opdracht van een verzekeringsmaatschappij, de
schade na een ongeval vast en zoekt mee
naar de oorzaken.

Inlichtingen en inschrijvingen

Auto
niveau 4

Op schooldagen
van 9 tot 17 uur
op woensdagnamiddag tot 15 uur
In de vakantieperiode
alle werkdagen
van 9 tot 12 uur
van 13 tot 16 uur

op maandag tot 19 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur
De school is gesloten
van 7 juli tot en met 10 augustus 2016
en op maandag 15 augustus 2016.

 Ook de automobielinspectie gebruikt technische cracks: voor de uitvoering van de controles zelf of als verantwoordelijke van een
vestiging.
 Als je graag je kennis deelt met anderen, kan
je ook gaan lesgeven. In het gewone onderwijs (zorg dan wel dat je een diploma professionele bachelor haalt en een pedagogisch diploma) of als instructeur in bedrijven.

sterk in technologie
BSO

