
Jouw mensen

altijd gecertificeerd 

aan het werk
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Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun personeel goed  
voor te lichten en op te leiden. Met de opleidingen van onze Brabant Match 
Academy kun je als werkgever voldoen aan deze verplichting. 
Verplichting? Formeel gezien wel. Wij noemen het liever een toegevoegde 
waarde voor jouw bedrijf. Goed gecertificeerd personeel draagt namelijk  
bij aan een veilige werkomgeving, een goede omgang met materieel,  
én creëert betrokkenheid.

De voordelen van opleiden  

met Brabant Match Academy

Goed opgeleid personeel = goed voor je bedrijf

Ons compleet 
overzicht inclusief 
prijzen vind je op 

brabantmatchacademy.nl

Staat de opleiding die je 
zoekt niet op de website? 
Bel of mail ons dan even! 

 BHV

 VCA basis of VOL

 Heftruck 

 Reachtruck 

 Hoogwerker  

 Elektrische pallettruck

 Bovenloopkraan 

 Combitruck  

 Veilig werken langs de weg 

 Vrijwel alle Code 95-opleidingen

Een greep uit ons opleidingsaanbod:

Les uit een boekje? Nee, uit de praktijk!
Onze trainers kennen de praktijk. Ze geven niet alleen les op 

basis van theorie. De cursussen van Brabant Match Academy 

zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring uit het werkveld. 

En dat is wel zo praktisch.

Jouw mensen

altijd gecertificeerd 
aan het werk

Wie kan je daarmee helpen? Brabant Match Academy! 
Wij bieden (in eigen beheer) bij jou in de regio een afgewogen programma met trainingen en opleidingen. 

Reken op inspirerende trainingen die stevig geworteld zijn in de praktijk. 

Bij ons zijn jij en je medewerkers in goede handen.

Zo flexibel als een elastiekje
Brabant Match Academy geeft niet alleen trainingen vanuit onze locaties 

in Gemert-Bakel. Daarin zijn we flexibel. Liever een training bij jou op de 
locatie? Dan regelen we dat. Wij werken met de beste trainers uit de regio en 

altijd vanuit de Brabant Match-filosofie; hands-on, korte lijnen, respect voor 
elkaar en met een glimlach.
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Onze gegevens

T 0492 - 74 51 77

E info@brabantmatchacademy.nl

W brabantmatchacademy.nl

Brabant Match Academy is onderdeel van Brabant Match B.V.  

Naast onze Academy verzorgen we met ons uitzendbureau  

Brabant Match complete werving- en selectietrajecten voor 

bedrijven in Oost-Brabant.

Meer weten? 
Check snel onze website: brabantmatch.nl

Brabant Match Academy  

& Brabant Match 


