West Brabant – Zeeland
locaties

Rijsbergen - Roosendaal

T- Rijbewijs
rijopleiding & examens

Ophaal service:
Je wordt gratis thuis
(of elders) opgehaald
binnen een straal van +/- 25 km
rondom Rijsbergen.
Zie op de website de 25 km cirkel !
Aan de buitenranden zijn er ook

extra centrale ophaalpunten te :
DE HEEN – HOOGERHEIDE
GOES - RAAMSDONKSVEER

HET CTR IS ALTIJD DICHTBIJ !

Al meer dan 1000 geslaagden kozen voor CTR & Rijschool André, omdat:
- Ervaren trekker - instructeurs afkomstig en werkend in landbouw & loonwerk sector
- Hoogste slagingspercentage (72%) van Nederland voor het T-Rijbewijs 2018 – 2019 !
- Kwaliteit-/ ‘no nonsens’ lessen in een gemoedelijke, leuke en gezellige sfeer
- Duidelijke & onbeperkte theorie begeleiding, zowel online als ook individueel
→ met extra aandacht voor dyslectische leerlingen of met andere leerproblematiek.

bekijk ons complete aanbod op:

www.CTR-T-Rijbewijs.nl / www.autorijschoolandre.nl

CTR : De Waterman 29 – Rijsbergen

Rijschool André: Brembosstraat 3 – Roosendaal

ctr@mechan-connect.com tel : 06 – 45780533

info@autorijschoolandre.nl tel: 06 51056244

TREKKER
Bediening- & Vak
CTR AGRO PRAKTIJKTRAININGEN

TRAINING

BASISVAARDIGHEDEN IN HET WERKEN MET MODERNE TREKKER TECHNIEK VOOR :

LOONWERK - VEEHOUDERIJ - AKKERBOUW - GROENVOORZIENING

Voor wie ?
Voor jongeren vanaf 16 jaar met een T-Rijbewijs
die graag willen gaan werken bij de boer en/of
loonwerker (in groen-grond-infra), maar weinig
tot geen werkervaring hebben met moderne
trekkers en werktuigen. Deze training zorgt
ervoor dat je in de basis vakbekwaam bent.
En de training zorgt voor de boer of loonwerker
dat men direct kan beschikken over een
vakbekwame chauffeur.
Dit verhoogt de inzetbaarheid en productiviteit
van de chauffeur. En helpt kosten voorkomen
uit verkeerde bediening of gebruik van de
hedendaagse dure en HiTech mechanisatie.

Wat ?
Samen met 1 andere leerling krijg je als duo praktijktraining over:
- Basis onderhoud landbouwmechanisatie + veilig en verantwoord werken.
- Aan en afkoppelen van de meest gangbare werktuigen
- Bediening en afstellingsmogelijkheden trekker (PTO, hydrauliek, hef, etc.)
- Basiswerking en afstelling van meest gangbare werktuigen/ oogstmachines.
- Werken met instrumentenpanelen/ boordcomputer/ management systemen
- Werken met GPS en GPS-systemen, Isobus en kopakker management
- (Veilig) werken met fronthef/ voorlader (inclusief afgifte hef-certificaat !)
- Basis training zelf oplossen van meest voorkomende storingen/ defecten
- Brandstofefficiëntie door gebruik moderne (motor)management en rijgedrag
- Het doel van de meest voorkomende werkzaamheden (wat ben ik aan doen?)
- Trekker chauffeur taken & inzicht bij gras/maïs hakselen en rooi werken.

Wanneer ?
De training is op zaterdag
De cursus wordt het gehele jaar gegeven.
Op eigen terrein en oefenvelden van CTR.
De totale training omvat 3 zaterdagen.
Van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Jouw toekomst investering

betaalt zich snel terug…
De training zorgt ervoor dat jij snel erg
breed inzetbaar bent bij je werkgever.
Waardoor je in waarde stijgt.
Andersom is jouw rendement voor de
boer of loonwerker ook snel hoger. Door
je brede inzet, werkefficiëntie en door
minder onnodige schade aan machines.
En belangrijkst: tevreden klanten.

Dus, of je werkgever of jij zelf in je
training investeert…
….het is snel terug verdiend.
De kosten zijn:

€ 950,- ex btw.
Voor de complete cursus, inclusief
ophaalservice - trainingsmap en lunch.

Meld je aan op :
ctr@mechan-connect.com

