WERK
GEVER?

GROEIEN IN VAKMANSCHAP?
Een complexe bedrijfsvoering, nieuwe technieken en een mondige
consument. Er verandert nogal wat in de open teelten. Hoe zorg je
ervoor dat je kennis en vaardigheden up to date zijn? En hoe zorg
je ervoor dat jouw medewerkers zich kunnen ontwikkelen en van
waarde zijn en blijven? Door samen te groeien in vakmanschap!
Deze winter gaat voor het eerst het Winterprogramma Akkerbouw
van start. Korte cursussen van onafhankelijke opleidingsinstituten
zorgen ervoor dat jouw kennis en know-how en die van jouw
medewerkers, weer helemaal op peil is.

De scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
heeft in samenwerking met Projecten LTO Noord het
Winterprogramma Akkerbouw ontwikkeld met:
✓ Bodem doorgrond

✓ Landbouwsystemen v.d. toekomst

✓ Precisielandbouw in de praktijk ✓ Basiscursus akkerbouw
✓ Basiscursus bemesting

✓ Effectief leidinggeven

✓ Boeren voor diversiteit

✓ Groenbemesters

Meer weten? www.talentoogst.nl
Hans Schilders
Scholingsconsulent akkerbouw
en vollegrondsgroenteteelt

Contact
T. 06- 30601425
E. hans@talentoogst.nl

Het Winterprogramma Akkerbouw wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt
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