Wij werken samen……
aan jouw toekomst……

Waar
Wij werken met een 40-tal leerbedrijven die gevestigd zijn op Goeree-Overflakkee, in de Hoeksche
Waard, Schouwen-Duiveland, Tholen en in de regio Delfgauw en straks ook op Voorne-Putten en
West-Brabant
Onderscheidende kenmerken GO-college
Persoonlijk leerplan, kleine klassen, geen lesuitval, ieder moment instromen, eigen tempo, eigen
vakcoaches, warme band met leerbedrijven, zesweekse voortgangsgesprekken, aandacht voor jouw
persoonlijke vaardigheden, elke dag mogelijkheid voor examens en morgen starten en leren bij je
nieuwe bedrijf
Vakgebieden
Elektrotechniek / Werktuigbouwkunde / Installatietechniek
Leerlingen die bij ons passen
- slimme doeners = mensen die liever doen dan leren
- leerlingen die in staat zijn zelf hun leerproces mee op te stellen en zich aan de afspraken houden
- vakvrouwen- en mannen die met de nieuwste technieken willen werken
- mensen die met extra aandacht toppers kunnen worden
- leerlingen die zich voor langere tijd willen binden aan een bedrijf
- iedereen die wil werken in de techniek (elektro, installatie, werktuigbouw) en een diploma wil behalen
……met Bdifrent
Bdifrent heeft een uitgebreid netwerk van ICT- en techniekbedrijven. Dat maakt hen sterk in het
koppelen van bedrijven en leerlingen. Door de samenwerking met GO-college komt daar nog het
koppelen van een opleiding bij

Onderscheidende kenmerken Bdifrent
Persoonlijk contact, vinden van dé baan voor een kandidaat (niet zomaar een baan), vinden van de
juiste persoon (passend bij het bedrijf), volledig beeld van bedrijf en leerling, stevig doorpakken bij
de matching van een kandidaat (gisteren is eigenlijk al te laat), continue aandacht voor kwaliteit,
leerling en bedrijf
Als je dé baan, een andere baan of een betere baan zoekt, dan kan Bdifrent jou helpen bij het
vinden van een werkplek bij techniekbedrijven. Als je een techniekopleider zoekt die jou als
uitgangspunt neemt bij het maken van een leerplan, dan is GO-college de beste keus. Persoonlijk,
praktisch, snel én dichtbij……dát is de kracht van GO-college en Bdifrent
Wil je werken bij topbedrijven? Neem contact op met Bdifrent voor een goed gesprek over mooie
werkgevers en carrièrekansen.
Past doen beter bij je dan leren? Meld je dan meteen aan bij GO-college voor een talententest. Bel
0187 750 834

