BBTI Computer training

Koert Smidt
Werfkade 10a
9601 LG Hoogezand

Meer dan 20 jaar ervaring
BBTI houdt zich al vanaf 1991 bezig met
computertrainingen voor bedrijven.
Bij BBTI worden ervaring in de praktijk en
langdurige ICT-kennis verenigd. We
mogen een aantal grote bedrijven in de
regio tot onze vaste klanten rekenen.
Daarnaast weten steeds meer kleinere
bedrijven, gemeentes, stichtingen en
particulieren ons te vinden. Ook landelijk
genieten we het vertrouwen van bedrijven
waardoor ook buiten de regio om
trainingen verzorgd worden.

Hoe we werken
De training bestaat uit één of twee hele
dagen. De training wordt op een klassikale
wijze verzorgd door een gespecialiseerde
trainer. Tijdens de training worden ieder
specifiek onderwerp telkens afgesloten
door het maken van een gerichte
oefening. Na het afronden van de training
ontvangt de deelnemer een certificaat van
het gevolgde programma.
In overleg kan er nog steeds individueel
worden getraind, neemt u vooral contact
op over de mogelijkheden.
(m. 06 22797727)

Telefoon
06 22797727
info@bbti.nl
www.bbti.nl

“Onze trainingsboeken
zijn geschreven met
ervaringen uit
het bedrijfsleven”
Maak professionele raportage’s

Tarieven
We proberen onze overhead laag te
houden en de kwaliteit van de training
zeer hoog. Dit betekent geen dure
accountmanagers, glossy brochures,
grafische ontwerpers in dienst, PR-experts
etc., maar wel volledige inzet van onze
ICT-kennis.
Het resultaat is een aangename prijs voor
een kwaliteitscursus.

Cursusaanbod (dit is slechts een

Waarom computertraining

Waarom BBTI

Een training helpt u meer mogelijkheden
te halen uit uw MS Officepakket in minder
tijd. Zo leert u snel handelingen toepassen
en verwerft u meer kennis van de
mogelijkheden van programma’s.
Daarmee heeft u meer tijd over om bezig
te zijn met uw werk en hoeft u niet
onnodig meer tijd te investeren voor een
goede uitstraling van uw werk.
Daarnaast verbeterd u uw positie op de
arbeidsmarkt.

Door de ruime ervaring in pc-trainingen
kan BBTI een goede prijskwaliteitverhouding bieden voor het
gehele gangbare Officepakket. We geven
goede duidelijke trainingen, zowel
klassikaal als individueel, aangepast aan
de persoon, om in een redelijke tijd een
programma goed onder de knie te krijgen.
De trainingen vinden plaats in een
informele en ontspannen sfeer. Wij willen
u uitdagen om meer te leren en
ontdekken.

Aanpak
Om een goed beeld te krijgen van de
kennisbehoefte per cursist, adviseren wij
onze klanten deze behoefte te
inventariseren. Hierbij gebruiken we onze
intakelijsten als leidraad. Indien wij de
intakelijsten niet gebruiken stemmen de
trainers de onderwerpen van een
bepaalde training mondeling af met onze
opdrachtgevers.
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Excel basis
Excel gevorderd
Excel expert
Excel master
Excel VBA
Access basis
Access gevorderd
Project basis
Project gevorderd
Word gevorderd
Powerpoint basis
Sharepoint

Zelfs voor digibeten heeft BBTI een
aanpak om te slagen.
Neemt u vooral contact op over de
mogelijkheden.
(m. 06 22797727)

Trainingstarieven BBTI
Voor de meeste MS Office trainingen
hanteren wij groepsprijzen van
€ 995,-/dag (ex. btw)
De groepsgrootte is tot en met 10
deelnemers.
De trainingen zijn inclusief lesmateriaal,
lunch, koffie en thee.

“We zijn gericht op kwaliteit en leren in
een prettige en stimulerende sfeer”

Neemt u vooral contact op over de
mogelijkheden.
(m. 06 22797727)

