“De bedrijfsopleiding
sluit naadloos aan
op de specifieke
uitdagingen in
onze organisatie.”

Haal onze experts bij u in huis
Ontdek de voordelen van een ‘incompany’
Bent u op zoek naar een opleiding met focus op scheepvaart,
expeditie, logistiek of douane? Bij Portilog bent u aan het juiste adres.

Ontdek de voordelen van een ‘incompany’.
U heeft slechts één aanspreekpunt
U bepaalt de doelstelling en inhoud
U kiest het tijdstip en de locatie
U betaalt per opleiding, niet per deelnemer
U bespaart op reistijd en verplaatsingskosten
U kiest voor maximaal rendement

Waarom zou u ervoor kiezen om de experts in uw bedrijf zelf het werk te
laten doen? Onze docenten zijn deskundig in hun vakgebied én
hebben ervaring met lesgeven. Het samenbrengen van expertise en
overbrengen van kennis is onze core business.
We nemen u dit werk graag uit handen.
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One stop shop voor al uw bedrijfsopleidingen
BASISOPLEIDINGEN

GESPECIALISEERDE CURSUSSEN

gericht op de
havengebonden
en logistieke sector

met focus op scheepvaart,
expeditie, logistiek
en douane
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Analyse opleidingsbehoefte
Voor welke uitdaging staat uw team of organisatie? Welk resultaat wilt u zien?
Samen met u bekijken we hoe we aan uw opleidingsbehoefte kunnen voldoen.
Voorstel op maat
U ontvangt een op maat gemaakt opleidingsvoorstel.
Praktijkoriëntatie
Uit ons netwerk van docenten selecteren we de perfecte match met uw bedrijf.
Hij/zij verdiept zich in de werking van uw organisatie om de cursusinhoud nog beter
op uw praktijk af te stemmen.
Opleiding
Uw medewerkers genieten van een praktijkgerichte opleiding met actueel cursusmateriaal
op de door u bepaalde locatie.
Evaluatie en follow-up
We horen wat u van onze dienstverlening vond om deze waar nodig te kunnen verbeteren.
Samen met u willen we bouwen aan een structurele partnership op gebied van
opleiding en ontwikkeling.

Maak optimaal gebruik van subsidies
Onze opleidingen zijn erkend door de overheid en door de sector.
Voor uw bedrijfsopleidingen kunt u gebruik maken van:
Kmo-portefeuille (30 tot 40% van de opleiding terugbetaald). Subsidie voor opleiding en advies voor
Vlaamse KMO’s en vrije beroepen. Het erkenningsnummer van Portilog is DV.O105348.
Subsidie door LOGOS van 20 euro per opleidingsuur voor bedrijven van PC 226 (bedienden uit
de internationale handel, het vervoer en logistiek). De subsidie geldt enkel voor de sectorspecifieke
basis– en gespecialiseerde opleidingen.
Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen vindt u onder FAQ op www.portilog.be

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op. Portilog - Brouwersvliet 33/8 - 2000 Antwerpen
Tel +32 3 205 18 88 - info@portilog.be - www.portilog.be
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Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk

