Eindelijk een
opleiding die
bij me past.
GKB Bedrijfsschool

MBO-opleiding voor:
Werkvoorbereiding en uitvoering
Infra-, civiel- en groenvoorziening

‘Op onze
opleiding tel je
meteen mee.’
“We groeien hard en realiseren mooie projecten.
Daarom hebben we nieuwe, goede mensen nodig.
Jonge mensen die zijn opgeleid voor onze vakgebieden. Wij merken dat de huidige scholen niet
altijd goed aansluiten bij onze praktijk. Daar willen
we iets aan doen.
Na de eerste succesvolle editie starten we D.V. in
september 2020 in samenwerking met het Hoornbeeck
College de 2e editie van de GKB bedrijfsschool. Een
tweejarige MBO-opleiding op niveau 3 en 4. Anders dan
de scholen van nu. Want bij ons leer je waar je écht iets
aan hebt. Je maakt kennis met allerlei vakgebieden
van ons bedrijf. Dat doe je samen met verschillende
vakmannen. Daar geloven wij in. Zo ontdek je

‘Weet je nog
niet wat bij je
past? Op onze
school halen
we samen uit je
wat er inzit.’

‘Wij begrijpen dat
school niet voor
iedereen werkt.
Niet iedereen zit
graag met z’n neus
in de boeken.
D.V. september
2020 start de
tweede editie van
de succesvolle GKB
Bedrijfsschool.’

gaandeweg wat bij je past.
Het is een opleiding voor doeners, voor aanpakkers.
Voor wie gelukkig wordt van buiten werken en met zijn
handen bezig zijn. We bieden je behalve een gedegen
opleiding ook stabiliteit. Je krijgt namelijk meteen een
contract, je gaat vier dagen per week werken en je
eigen geld verdienen. Na de opleiding heb je een erkend
diploma en een baangarantie op zak.
Dus… ben jij ook klaar om de schoolbanken vaarwel te
zeggen en op een ándere manier te leren? Kom naar de
GKB Bedrijfsschool. Dan gaan we samen werken aan
jouw toekomst. Want samen werkt!

Arjan Kraaijeveld
algemeen directeur GKB
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‘Je mag je
eigen werkplek
uitkiezen die je
leuk vindt en bij
je past.’

JE WORDT EEN
ALLROUNDER
MET UP-TO-DATE
VAKKENNIS
JAAR 1

Over
GKB

GKB Realisatie, onderdeel van GKB Groep,
is een uniek familiebedrijf dat bestaat
sinds 1946. We hebben 180 medewerkers in
de buitenruimte en de machinebouw.
We innoveren voortdurend, want de technische
ontwikkelingen gaan snel. Het voordeel van de
GKB Bedrijfsschool: je leert werken met
de nieuwste apparatuur. Zo heb je straks een
diploma waar je echt mee uit de voeten kan!

In jaar één en twee werk je in blokken van
10 weken door het hele bedrijf, aan het eind
van het tweede jaar kies je je specialisatie.
Je werkt bijvoorbeeld 10 weken in de
wegenbouw, 10 weken in het groen, dan 10
weken in civiel en dan weer 10 weken als
machinist, als planter van bomen, als bouwer
van speeltuinen, enzovoort. Zo krijg je een
brede basis met veel kennis.
JAAR 2
In jaar twee kies je de richting waar je
interesse en talent voor hebt. Daarin ga je
je verdiepen. Zo ben je na je opleiding niet
alleen een brede allrounder maar óók een
vakman met specifieke verdieping.
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Meld je aan!
gkbrealisatie.nl/
bedrijfsschool
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We kunne
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maken, a
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HOE LANG
HOE VEEL
Opleidingsduur:

2 JA AR
MBO 3
EN 4 niveau

Klasgrootte:
12-15 studenten
Rooster:
4 dagen WERKEN,
1 dag LEREN
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Na je aanmelding
ontvang je een
bevestiging en een
uitnodiging voor een
persoonlijk gesprek.

Een opleiding
met alles in 1
Jouw werkzaamheden tijdens de opleiding:
• aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen
wegen en bruggenbouw
• riolering
• onderhoud kunstwerken
• monteur werkplaats
• werkvoorbereiding / uitvoerder
Opbouw:
Diverse vakgebieden in de buitenruimte en
aan het eind van het 2e jaar specialisatie
keuze door student

Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Hoornbeeck College
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