MobiConsult trainingen.

Maatwerk trainingen

Het is onze focus om u de hoogste
kwaliteit trainingen te leveren die
volledig aansluiten bij het
kennisniveau van uw organisatie.

Organisaties moeten investeren in de
ontwikkeling van hun personeel om te zorgen dat
ze het beste uit hun mogelijkheden kunnen halen.
Het is onze focus om u de hoogste kwaliteit
trainingen te leveren die volledig aansluiten bij
het kennisniveau van uw organisatie.

Al onze software trainingen zijn
speciaal ontwikkeld voor
ontwikkelaars, bedrijven en
instellingen en worden gegeven
door ervaren specialisten.

De MobiConsult trainers worden niet alleen
ingehuurd door bedrijven en erkende leerbedrijven voor het doceren maar ook voor het
samenstellen en geven van specifieke maatwerk
trainingen.

"Zeer professionele aanpak, hier staat een
docent met praktijkervaring."

MobiConsult BV
Frater Romboutsstraat 16 – K
5571 KZ Bergeijk

www.mobiconsult.nl

Enkele quotes van klanten:
"Uitstekende docent, uitstekend cursus
materiaal, zeer goed reference materiaal.

Doelgroep
Maatwerk trainingen
Naast een uitgebreide reeks en goed
doorontwikkelde software trainingen biedt
MobiConsult ook maatwerk software trainingsmogelijkheden aan, specifiek ontwikkeld naar uw
behoefte. Met bijna 20 jaar ervaring in zowel
software ontwikkeling en software training
beheersen de docenten van MobiConsult brede
praktijkgerichte ervaring. Onze expertise is wellicht
ook goed inzetbaar voor uw specifieke behoefte
binnen uw organisatie.

Doelstellingen

Bedrijven en zelfstandige software ontwikkelaars
op een hoger en of breder niveau brengen.

Werkvorm
In overleg. Veel trainingen worden gegeven aan de
hand van presentatie slides. Tijdens de cursus
kunnen er door de cursist gerichte oefeningen
gemaakt worden, ondersteund door de docent..

"Erg duidelijk, perfecte opdeling tussen
essentie en detail"
"Een docent die weet waar hij het over heeft
en die ook in staat is dit over te brengen"
"Zeer professionele aanpak, hier
staat een docent met
praktijkervaring."

Ingangsniveau
Afhankelijk van de training, in overleg.

MobiConsult BV
Frater Romboutsstraat 16 - K
5571KZ Bergeijk

Details maatwerk training
Het software team binnen uw organisatie op een
hoger niveau brengen.

Altijd
in overleg na analyse van de behoefte.
085-8772248
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