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Perfection made simple
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Training For Excellence 

Training For Excellence : 
Nieuwe onderwijsmethoden voor meer 
effi ciency. Een win-win situatie voor uw 
medewerker en uw bedrijf.

•  De motieven van de afzonderlijke cursisten 
 worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat ze 
 overeenstemmen met het doel van de training.

•  Dankzij het interactieve karakter van onze 
 opleidingen en de actieve deelname profi teert 
 de cursist van de inbreng van anderen.

•  De totaal nieuwe, doelgerichte oefeningen (in de vorm 
van praktijkgerichte cases en activiteiten) versterken 
de overdracht en verwerving van de kennis.

MEER WINST DANKZIJ HET
OPLEIDINGSPROGRAMMA VAN R-M!

We geven advies bĳ  het kiezen van de juiste trainingen 
voor uw prestatie-eisen. Voor onze opleidingen worden 
praktische doelen gesteld die overeenstemmen met uw 
verwachtingen.

We garanderen optimale kennisoverdracht. Onze 
trainingen zĳ n van uitstekende  kwaliteit en zĳ n 
gebaseerd op innovatieve onderwĳ smethoden die 
de cursisten niet alleen helpen kennis te verwerven, 
maar ook te onthouden en toe te passen in de 
dagelĳ kse praktĳ k.

We vergroten uw vakbekwaamheid en daarmee 
de winstgevendheid van uw carrosserie.

R-M wil graag dat u geheel 
tevreden bent over onze 
samenwerking.

Wij vertalen cursustrajecten in modules op 
maat die uw productiviteit optimaliseren en 
de effi ciency in uw carrosseriebedrijf verhogen.
Kortom: u wordt steeds effi ciënter !

TRAINING FOR EXCELLENCE IS ONZE 

BELOFTE DAT U DE CONCURRENTIE 

IN DE CARROSSERIEWERELD KUNT 

BLIJVEN AANGAAN: 

Wij hopen u spoedig 
te verwelkomen in ons 
Refi nish Competence Center

•  De regelmatige samenvattingen en de ondersteuning 
van onze trainers geven de cursist zelfvertrouwen 
en zorgen ervoor dat de materie beter wordt onthouden 
en in de praktijk wordt gebracht.

•  Ons Refi nish Competence Center is een specifi eke samen-
gestelde trainingsfaciliteit, ontworpen om de praktische 
opleiding van groepen en individuen in alle nieuwste R-M 
producten, technieken en processen mogelijk te maken.
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