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€1500
scholingsvoucher
Voor alle werknemers in de Metaal en Techniek.
Elke werknemer die onder deze cao valt kan een
scholingsvouchers aanvragen. Er zijn 1.000 vouchers
en op=op.

CNV Vakmensen

SCHOLING
VOUCHER
Voor scholing of omscholing. Je kunt de voucher gebruiken voor (bij)scholing van je vakkennis of
techniek. De voucher kan je ook gebruiken voor omscholing naar ander werk, bijvoorbeeld van een
niet-technisch naar een technisch beroep. Scholing onder werktijd is mogelijk. Je hebt in elk geval
recht op een doorbetaalde scholingsdag per jaar. Je mag ze ook van drie jaar opsparen. Dat is wel zo
handig als je een training of workshop wil volgen. Maar misschien zijn er nog andere regelingen op jou
van toepassing.

Je werkt nu in de sector Metaal en techniek. Misschien
vraag je je weleens af waar je over 5 jaar staat. En als je
al een idee hebt, hoe je daar gaat komen? Wellicht heb je
nog veel meer loopbaanvragen. In alle gevallen: je bent
echt niet de enige.

Voor alle werknemers in de Metaal en Techniek.
Elke werknemer die onder deze cao valt kan
een scholingsvouchers aanvragen. Er zijn 1.000
vouchers en op=op.
Voor scholing of omscholing.
Je kunt de voucher gebruiken voor (bij)scholing van je vakkennis of techniek.
De voucher kan je ook gebruiken voor omscholing naar ander werk,
bijvoorbeeld van een niet-technisch naar een technisch beroep.
Scholing onder werktijd is mogelijk.
Je hebt in elk geval recht op een doorbetaalde scholingsdag per jaar. Je
mag ze ook van drie jaar opsparen. Dat is wel zo handig als je een training of
workshop wil volgen. Maar misschien zijn er nog andere regelingen op jou van
toepassing.

Vakmensen

Vraag je je weleens af:
• Hoe houd ik plezier in mijn
werk?
• Wil ik dit werk tot mijn
pensioen blijven doen?
• Eigenlijk wil ik ander werk
doen!
• Zijn er opleidingsbudgetten
voor mij beschikbaar?
Neem dan contact met ons op.

regio

vakbondsconsulent

telefoon

e-mail

Noord Nederland

Temmina Bouwknecht

06 22 19 97 64

t.bouwknecht@cnvvakmensen.nl

Zuid Nederland

Alice Gideonse

06 51 44 35 92

a.gideonse@cnvvakmensen.nl

Midden en West NL Gerrit van Meerten

06 53 71 87 77

g.vanmeerten@cnvvakmensen.nl

Oost Nederland

06 51 72 30 74

y.struikenkamp@cnvvakmensen.nl

Yvonne Struikenkamp

Je kunt ook direct contact opnemen met James. James is jouw loopbaanexpert
waar een team van mensen klaarstaat om je te helpen met mogelijke vragen.
James helpt bijvoorbeeld ook met het aanvragen van jouw voucher.

030 751 1900

info@jamesloopbaan.nl

jamesloopbaan.nl

| AANMELDINGSBON |
Naam
Voorletters

Datum
M/V

Handtekening
De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.
De contributie van CNV Vakmensen is afhankelijk van je
situatie. In veel cao’s geldt een ﬁscaal voordelige regeling, waardoor de netto contributie een stuk lager uitpakt.

Geboortedatum
Adres
Postcode

Wat is jouw maandinkomen?
(inkomenscategorie aankruisen)

contributie

E-mailadres

❑
❑
❑
❑

€
€
€
€

Werkzaam bij

De inkomenscategorie wordt niet met jouw bank of andere
partijen gedeeld!

Woonplaats
Telefoonnummer

Vestigingsplaats

tot € 1.051,vanaf € 1.051,- tot € 1.578,vanaf € 1.578,- tot € 2.630,vanaf € 2.630,-

Bedrijfstak
Dit lid is opgegeven door:

FLY –MT01
Was je al eens lid van een bond?

Naam

Zo ja, welke?

Adres

In de periode van
Lidmaatschapsnummer

5,06
12,10
16,20
18,26

tot

Postcode/Woonplaats
Lidmaatschapsnummer

Retouradres: CNV Vakmensen, t.a.v. Bedrijfsadm., antw.nr. 4308, 3500 VE Utrecht (postzegel niet nodig)

