TVVL-Cursussen

Wist je dat…
…de TVVL cursusgids 2018-2019 uit is?
…persoonlijke leden én medewerkers van
bedrijfsleden 15% korting krijgen op onze
cursussen? Zo is een TVVL-lidmaatschap
al snel meer dan terugverdiend!
…alle cursusprijzen inclusief alles zijn? Dus
inclusief leermiddelen, examen, catering,
etc.

Cursussen Human Skills

…cursisten gratis onbeperkt toegang krijgen
tot de ISSO Kennisbank?
…alle cursussen in eigen huis ontwikkeld
zijn, met inzet van onze eigen leden en

TVVL staat bekend om haar hoogwaardige technische cursussen. Al tientallen jaren
zijn onze titels een begrip en een ijkpunt in de installatiesector. TVVL biedt nu ook

specialisten uit het vakgebied?
…er op een grote online vacaturebank ruim

cursussen aan op het gebied van Human Skills. Waarom? Het antwoord is simpel; in

200 vacatures staan waarbij een TVVL-

deze tijd draait het niet alleen om de techniek, maar ook om multidisciplinaire (ke-

diploma gevraagd wordt? Je bent dus écht

ten)samenwerking en communicatieve vaardigheden. Er zijn veel generieke opleiders

meer waard op de arbeidsmarkt met een

die Human Skills cursussen aanbieden. De kracht van TVVL is juist dat we de taal van

TVVL-diploma.

de installatiesector spreken en technici bij elkaar brengen met gelijksoortige uitdagingen en in herkenbare situaties. Bij ons dus geen gemêleerd gezelschap, maar leren
van en met gelijkgestemden. De Human Skills cursussen zijn specifiek gericht op de
onderwerpen waar technici baat bij hebben.

…je niet alleen in jezelf investeert door een
cursus bij TVVL te volgen, maar ook de
vereniging steunt?
…we geen winstoogmerk hebben? Wat we
met onze cursussen verdienen investeren

Presenteren en overtuigen met lef

delen de verschillende leiderschaps-

Voor veel mensen levert presenteren

stijlen, zelfkennis en zelfsturing, helder

de nodige spanning op. Tijdens deze

communiceren, om-gaan met weer-

cursus worden handvatten aangereikt

stand, feedback geven en ontvangen en

om het publiek te boeien op een manier

motivatietactieken.

die bij technici past. Of je nu voor een

we weer in kennisontwikkeling en kennisdeling voor onze leden.
…we 6 post-hbo geregistreerde geregistreerde opleidingen hebben?
…je naast vaktechnische cursussen ook
Human Skills cursussen bij ons kunt

grote of een heel kleine groep staat, we

Adviesvaardigheden

volgen? Want hoe iets gezegd wordt, is

leren je pre¬senteren en overtuigen met

Je wilt meer je adviserende rol pakken,

vaak nog belangrijker dan wat er gezegd

inhoud en lef.

zodat er beter naar je ideeën wordt ge-

wordt.

luisterd. Je wilt voorbereid het gesprek
Gesprekstechnieken

aangaan en je ideeën goed kunnen

Je wilt achterhalen wat voor anderen

verwoorden, omdat je weet dat jouw

belangrijk is, de ander kunnen over-

kennis en expertise bijdragen aan een

tuigen van het belang van de techniek

beter ontwerp.

waar je mee bezig bent en sterker in je
onderhande¬lingspositie staan. Je wilt
leren ‘nee zeggen’ waar nodig, om voor
je (bedrijfs)belang op te komen en je
mening te laten horen.
Leidinggeven
Wil je meer weten over hoe je leidinggeeft en wil je je leidinggevende
vaardigheden versterken? We behan-
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…we 2 eigen leslokalen hebben bij ons
verenigingsbureau in Woerden?
…alle cursisten die geen TVVL-lid
zijn, tijdens hun cursus gratis TVVL
Magazines ontvangen?
…je alle informatie over onze

PILOTKORTING
Schrijf je in voor 1 of meer Human Skills
cursussen en profiteer van een pilotkorting van 10% op de deelnameprijs.
TVVL leden krijgen 15% ledenkorting
bovenop de pilotkorting. Dat is 25%
korting op de cursusprijs! De actie
loopt tot 1 juli 2018 voor alle boekbare
data in 2018.

cursussen vindt op www.tvvl.nl/
cursussen?

