
MENUKAART
Met een scholingsvoucher biedt WerkTalent jou de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. 
Met een scholingsvoucher kan jij één of meerdere cursussen volgen tot een maximum van 
€ 500,- incl. btw. Hieronder tref je een overzicht met cursussen welke het meest gevolgd 
worden door onze uitzendkrachten. Laat je inspireren en kijk naar de mogelijkheden.  

W E R K T A L E N T  A C A D E M Y  |  S C H O L I N G S V O U C H E R S

NEN 3140 VOP e-learning
NEN 1010   

€ 300,-
€ 325,-

TECHNIEK 

Online Nederlands leren – 6 maanden licentie 
Klassikaal Nederlands leren

€ 325,-
op aanvraag

TAAL

Heftruck cursus eendaags                                                                    
Heftruck cursus tweedaags (beginner)                                               
Reachtruck cursus eendaags                                                               
Reachtruck cursus tweedaags (beginner)                                          
Veilig werken met de Electropallettruck en Stapelaar 

€ 175,-
€ 450,- 
€ 175,-
€ 450,-
€ 150,-

LOGISTIEK 

ARBO & VEILIGHEID 

VCA Basis klassikaal incl. examen 
VCA Basis examen
VCA VOL klassikaal incl. examen 
VCA VOL examen
ADR cursus basis - Veilig werken met gevaarlijke stoffen

€ 225,-
€ 75,-
€ 225,-
€ 75,-
€ 500,-

MEER GRATIS ONLINE 
TRAININGEN VOLGEN?

Als je via WerkTalent werkt, kun je gratis toegang krijgen tot meer dan 500 gratis 
online trainingen. Het aanbod is enorm en divers. Je kunt onder andere onderstaan-
de trainingen volgen om jouw kennis te vergroten en jouw skills te verbeteren: 
- HACCP, 
- Feedback geven en ontvangen, 
- Effectief samenwerken, 
- Excel vaardigheden. 

Je volgt deze online trainingen waar en wanneer je maar wilt op jouw mobiele 
telefoon, tablet, laptop of computer. Na afronding van de online training krijg je een 
certificaat die je op je cv kunt vermelden en de opgedane kennis kun je toepassen in 
de praktijk. 

Interesse? Neem contact op via studytube@werktalent.com  

JEZELF BLIJVEN ONTWIKKELEN VIA ONZE WERKTALENT ACADEMY


