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Trainingen en workshops

Bij u ter plaatse of in de PFERDAKADEMIE 

Voor trainingen en workshops maken we gebruik van ons wereldwijde netwerk van trainers. 
Onze ervaren en competente trainers staan continu in contact met gebruikers van over 
de hele wereld en brengen daarom niet alleen basiskennis maar ook diepgaande en altijd 
actuele praktijkkennis bij.

Hoe werken de verschillende PFERD-gereedschappen? Waarom zijn er verschillende 
slijpkorrels en wat zijn de verschillen? Waarop moet men in het kader van veiligheid en 
gezondheid letten? Hoe kan men economisch naar een proces kijken? Bij onze klassieke 
aanwezigheidstrainingen ontvangt u antwoorden op deze en vele andere vragen. Laat 
uzelf en uw medewerkers op hetzelfde kennisniveau brengen en profiteer van een training 
in onze moderne scholingsruimtes wereldwijd of bij u ter plaatse.

Bij trainingen ter plaatse worden theorie en praktijk inhoudelijk als ook methodisch 
aan uw behoeften aangepast. U kunt uit ons bestaande scholingsaanbod kiezen of wij 
bereiden ons totaal individueel voor op u. Wij adviseren u vooraf en stellen samen met u 
uw persoonlijke training samen. 

Uittreksel uit ons trainingsaanbod:
 ■ Producttrainingen
 ■ Branche workshops
 ■Materiaal workshops

 ■ Toepassingsworkshops
 ■Veiligheidstraining
 ■ PFERDVALUE-training

Een overzicht van ons trainingsaanbod alsmede alle vastgestelde termijnen vindt u op 
www.pferd.com/akademie. Neem hiervoor contact met: akademie@pferd.com
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Digitaal leren

POWERTRAINING – De PFERDAKADEMIE in uw kantoor
In onze POWERTRAININGEN bieden wij u praktijkkennis uit de PFERDWERELD in 
echte tijd per videoconferentie – het maakt niet uit of u dit volgt per laptop, tablet PC 
of smartphone. U heeft daarbij de mogelijkheid, interactief mee te doen en eventuele 
vragen direct met de trainer in de live-chat op te lossen. 

Elke training duurt ca. 45–60 minuten.

Actuele POWERTRAINING termijnen vindt u op www.pferd.com/akademie.

E-Learning – PFERDKENNIS dan, wanneer u het wilt
In onze E-Learning cursussen ontvangt u PFERDKENNIS op interactieve manier. Elke 
inhoud is te allen tijde oproepbaar en kunt u op uw mobiele eindtoestellen gebruiken. 
En mocht er bij u wat tussen komen, dan kunt u de online cursus eenvoudig stoppen 
en de volgende keer dat u inlogt, gaat deze  verder waar u was gebleven. Vraag nu uw 
persoonlijke toegangscode aan: www.pferd.com/akademie
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www.pferd.com
PFERD-kwaliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001.

De vestigingsplaatsen van onze PFERDAKADEMIE worden gestaag uitgebreid om een 
comfortabele training in uw buurt en in uw taal voor u mogelijk te maken. Blijf op de hoogte 
en bezoek ons op www.pferd.com of neem direct contact met onze PFERDAKADEMIE op:  
akademie@pferd.com

PFERDAKADEMIE wereldwijd
Training ook bij u in de buurt

USA

Australië • Brazilië • China • Duitsland • Frankrijk • Italië •  
Canada • Mexico • Polen • Spanje • Zuid-Afrika • Verenigde Staten

China

Australië Duitsland

Enkele van onze PFERDAKADEMIEN wereldwijd


