#120969

Car Cleaning

PRIJS ONBEKEND

Poets uw imago op!

Opleiding Automotive

OMSCHRIJVING
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding is men in staat om op een zo ef ciënt mogelijke manier de meest verweerde wagen op te poetsen tot een nieuwe glimmende bolide. Dit
door gebruik te maken van de juiste tips en tricks die de professional onderscheidt van de amateur.
Introductie
Iedereen droomt van een mooi onderhouden wagen.
Bent u een bedrijfsleider, een manager van een automotive bedrijf of een volslagen leek die zich hierin wil specialiseren? Eeen mooie wagen poetst uw
imago op.
Omschrijving
Car Cleaning gaat veel verder dan enkel het wassen van de wagen. Met oog voor elk detail wordt de auto onder handen genomen. Een wagen
professioneel reinigen naar de regels van de kunst is niet voor iedereen weggelegd. Perfectie is in deze opleiding het codewoord!
Tijdens deze opleiding wordt zowel het interieur als het exterieur toegelicht.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Startende of gevorderde medewerkers/eigenaar schoonmaakbedrijf, bedrijfsleiders en hun medewerkers uit de mobiliteitswereld, eet managers en hun
medewerkers, garagehouders en alle anderen die hun wagen er weer tip top willen laten uitzien.
Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Bijkomende info
Deze cursus wordt georganiseerd in het gloednieuwe clean lab van BVBA DEJAN, dé marktleiders in de Belgische car care industrie.
Methodologie
Deze groepsles is voor maximaal 6 personen. Op die manier krijgt iedereen de perfecte begeleiding en praktijkervaring. U ontvangt eveneens een
basispakket poetsproducten om na de opleiding meteen van start te kunnen gaan.

PROGRAMMA
Poetsen van de binnenzijde van de wagen
Reinigen van de zetelbekleding en de vloer
Behandeling van de kunststofdelen
Algemeen onderhoud van de binnenzijde van de wagen
Polijsten van de laklaag
Beschermen van de laklaag
Algemeen onderhoud van de buitenzijde van de wagen
Interieurreiniging van de auto en onderhoud van de buitenzijde van de auto
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PRAKTISCH

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Wervik vanaf donderdag 15/09/2022

Locatie

Datum

Startuur

Einduur

Dejan

donderdag 15/09/2022

09:00

12:00

Robert Klingstraat 17a

donderdag 15/09/2022

13:00

16:00

vrijdag 16/09/2022

09:00

12:00

vrijdag 16/09/2022

13:00

16:00

8940 Wervik

Contact
T: 078 35 36 38

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

F: 050/390665
Kevin@sbm.be
Lesdata voor Wervik vanaf donderdag 13/10/2022

Locatie

Datum

Startuur

Einduur

Dejan

donderdag 13/10/2022

09:00

12:00

Robert Klingstraat 17a

donderdag 13/10/2022

13:00

16:00

vrijdag 14/10/2022

09:00

12:00

vrijdag 14/10/2022

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

8940 Wervik

Contact
T: 078 35 36 38
F: 050/390665
Kevin@sbm.be

DOCENT
Deze opleiding wordt in samenwerking met BVBA DEJAN georganiseerd.
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