De Staalfederatie is een krachtige en efficiënte organisatie, die behalve branchegerichte
activiteiten ook instrumenten faciliteert ten behoeve van de positionering van de leden. Eén
van de instrumenten is het aanbieden van opleidingsmodules. De commissie Opleidingen wil met
haar cursusaanbod de kwaliteit en continuïteit van medewerkers en da armee die van de Nederlandse
metaalhandel verhogen.
De Staalfederatie biedt in 2018 de geactualiseerde cursus aan:

(Materiaal)certificaten
De cursus is geschikt voor medewerkers die geen of weinig kennis hebben van
materiaalcertificaten zoals commerciële medewerkers, certificaatbeheerders, AQ/AC
personeel, procedureontwikkelaars, in - en uitgangscontroleurs, magazijnpersoneel,
projectbegeleiders en beoordelaars van specificaties.
In één dagdeel komen onderstaande onderwerpen aan bod en wor dt dieper ingegaan
op praktijkgerichte voorbeelden.

Programma
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Het (her)kennen en begrijpen van de waarde en de functie van materiaalcertificaten
De rol en de positie van “Third parties”
Inzicht in de relatie tussen het certificaat, de verschillende soorten en het materiaal zelf
Inzicht in wettelijke regelgeving
De commerciële rol en de waarde van certificaten begrijpen
Behandeling van meegebrachte praktijkgevallen.
Cursisten kunnen vooraf één of meerdere praktijkcases in te sturen.
Aan de hand van voorbeelden kunnen fouten en (eventuele) kosten bespaard blijven.

Doelgroep
Medewerkers, werkzaam bij leden van de
Staalfederatie die geen of weinig kennis hebben
van materiaalcertificaten:
➢ Commercieel personeel
➢ Certificaatbeheerders
➢ AQ/AC personeel
➢ Procedureontwikkelaars
➢ In- en uitgangscontroleurs
➢ Magazijnpersoneel
➢ Beoordelaars van specificaties
➢ Projectbegeleider
De inschrijving staat open voor zowel
Staalfederatie leden als niet-leden. Voor de
laatste categorie geldt dan een ander tarief.

Cursusdag donderdag 15 februari 2018

Cursusopzet
Via praktijkgerichte informatie worden de kennis,
het inzicht en vaardigheden op het gebied van
materiaalcertificaten vergroot.
Uitgangspunt is dat een basiskennis van de
aangegeven onderwerpen wordt behandeld,
afgewisseld met praktijkvoorbeelden.
Cursisten worden uitgenodigd vooraf een
praktijkcase in te sturen.
De sessies kennen een levendig karakter, waarbij
interactie gezocht wordt met de cursisten. De
cursisten ontvangen een naslagwerk, voorzien van
illustraties en vele ‘weetjes’.

Investering
De kosten voor deze cursus bedragen voor
Staalfederatie leden € 285,00 per deelnemer.
Niet-Staalfederatie leden betalen € 395,00 per
deelnemer. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief
lesmateriaal, naslagwerk en volledige catering.

Aanmelden
U kunt het inschrijfformulier zenden naar:
info@staalfederatie.nl
Info: 030 – 750 98 03.

De cursus vindt doorgang bij minimaal 10
cursisten. De maximale groepsgrootte bedraagt
16 cursisten. Staalfederatie Nederland behoudt
zich het recht voor de cursus te annuleren bij
onvoldoende aanmeldingen.
Cursuslocatie
De cursus wordt georganiseerd in het
kantoorgebouw van de Staalfederatie
Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
Cursustijden
De cursus duurt van 16.00 – 20.00 uur.

