Bedrijfsopleidingen mbo - hbo
Met de bedrijfsopleidingen MBO en HBO van PIM kunt u uw (aspirant) managers
Truegedegen
leadership.
Wie
durft?
True
Leadership.
Wie durft?
een
opleidingsprogramma
aanbieden.
Het nieuwe True Leadership Programme (TLP) van PIM is een onconventioneel, uitdagend

nieuwe
True
Leadership
Programme (TLP)
van PIM isdie
eenbestaan uit een
Daarom Het
heeft
PIM een
aantal
bedrijfsopleidingen
ontwikkeld,
en sterk persoonlijk gericht veranderingstraject.
Het zorgt voor de ontwikkeling van
onconventioneel
stevige basiskennis aangevuld met branche- en organisatiegerichte
leiderschapskwaliteiten die het verschil maken tussen een vakbekwame manager en een

aandachtspunten. U bepaalt deze aandachtspunten.
inspirerende True Leader.

PIM Ievert maatwerk voor uw onderneming. Uw medewerkers zullen intensief
deelnemen aan de carrièregerichte opleiding. Onze ervaren trainers staan garant
voor motivatie, enthousiasme en deskundigheid.
Rendement
Praktisch opgeleide managers met de vaardigheden die u wenst voor uw bedrijf.
Na succesvolle afronding krijgen de deelnemers een diploma (MBO/HBO) en/of
een vakdiploma (bijvoorbeeld CBL).
Voordelen voor u als organisatie:
•
•
•
•
•

U heeft zelf invloed op inhoud, duur en programma
Het is altijd maatwerk
U wordt ontzorgd voor alle randzaken (administratie, voortgang etc)
U krijgt gediplomeerde vakdocenten uit uw eigen branche
U krijgt vooral vaardige en geen theoretisch opgeleide medewerkers

Uitvoering en locatie
De duur en inhoud van de trainingen stelt PIM samen met u vast. Dit wil zeggen dat wil in
overleg met u het programma, de doelstellingen, de inhoud, duur, opzet en nazorg
bespreken. Tijdens de opleiding wordt het Iesmateriaal aan u beschikbaar gesteld. U
ontvangt praktische hand-outs met opdrachten en praktijkcases. De trainingen worden
incompany gegeven op door u gewenste locaties.
Wij bieden de volgende opleidingen aan voor zowel voor Food als Non-Food:
MBO le Verkoopmedewerker/verkoopspecialist (MBO 3 diploma en of CBL 3
• vakdiploma).
MBO Afdelingsmanager/afdelingschef (MBO 4 diploma en of CBL 4 vakdiploma).
• HBO opleidingen filiaalmanager/ondernemer (HBO Associate Degree en HBO Bacchelor
• en of CBL 5 of 6 vakdiploma).
Om in aanmerking te komen voor de officiële MBO-diploma's en subsidie werkt PIM samen

met gerenommeerde ROC's en HBO-instellingen
06 - 233 383 80

Bedrijfsopleidingen mbo - hbo
Trainers
PIM zet voor haar trajecten gecertificeerde trainers in. Drie van de trainers stellen
zich voor:
-

Huub Baaij
Huub werkte als operationeel manager en adviseur vele jaren in de Retail. Sinds 2011 aangesloten
bij PIM (Partner in management). Binnen PIM houdt Huub zich vooral bezig met onderzoek op
gebied van medewertkers, klanten en organisaties. Daarnaast wordt Huub ingezet als docent,
trainer en coach.
Contact: 06 - 21 883 264 of mail huub@vraagpim.nl

Piet Heijmering
Piet werkte als HR-manager en hoofd opleidingen jarenlang in de Retail. In 2009 richtte hij
PIM (Partner in management) op. Binnen PIM houdt Piet zich vooral met
opleidingsvraagstukken bezig en wordt ingezet als docent, trainer en coach.
Contact: 06 - 51 280 086 of mail piet@vraagpim.nl

Math Hoenen
Math werkte als HRM-directeur jarenlang in de Retail. In 2009 richtte hij Pim (Partner in
management BV) op. Math is als bedrijfskundige gespecialiseerd in strategische HRM-vraagstukken,
verandermanagement, organisatiecultuur, coaching en management development.
Contact: 06 - 23 338 380 of mail math@vraagpim.nl

De peilers van mbo en hbo opleidingen
•

Gericht op praktijk en vaardigheden

•

Betrokken trainers uit de praktijk met docenterkenning

•

Erkende opleidingen met diploma’s

•

Maatwerk

•

Ontzorging

