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OP NAAR EEN 
TECHNISCHE JOB

Wil je een technisch vak leren?

Je bent welkom bij SitY Academy.

Bijvoorbeeld als je…
• een technisch beroep wilt leren
• wel talent hebt, maar geen diploma
• bent uitgevallen op school
• gewoon handig bent

SitY Academy leidt je binnen vier maanden op. 
We zorgen ervoor dat je een certificaat behaalt 
waarmee je meer mogelijkheden hebt voor 
een baan in de techniek.

Wil je opgeleid worden tot:
•  timmerman
•  zonnepanelen installateur
•  dakwerker
•  elektricien
• lasser

In onze beroepentuin kun je ervaren welke 
cursus bij je past. Het enige dat je nodig hebt, 
is de wil om te werken en te leren. Motivatie en 
passie voor techniek zijn jouw kwaliteiten bij 
het vinden van een mooie baan.

Meld je aan voor een cursus bij SitY Academy 
en hop in no-time naar een technische job.



SitY Academy
SCHOOL IT YOURSELF

Spijksedijk 32
4207GN Gorinchem

+31(0)6 22 21 40 93
info@sityacademy.nl
www.sityacademy.nl
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Neem contact op

Waarom SitY Academy
• korte cursussen
• gratis cursussen
• laagdrempelig om-, op- en bijscholen
• cursussen die aan aansluiten bij de praktijk
• uitzicht op een vaste baan
• een certificaat

Jouw investering
• tijd
• energie

Partners SitY Academy

- Avres - Aquarius

- Behouden Vaart - Da Vinci College

- Demko - Gemeente Altena

- School & Bedrijf - Zonnepaneelduo

- WIJIJ

SitY Academy wordt gesteund door Doe-agenda.

SitY Academy: 
School it Yourself 
Het bedrijfsleven snakt naar technisch opgeleide 
vakmensen. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die 
willen om-, op- en bijscholen om hun mogelijkheden 
richting werk te vergroten. 

Voor veel bedrijven is het zelf opleiden of omscholen 
van nieuw personeel kostbaar. SitY Academy neemt 
deze rol over. Hier kun je via kortdurende cursussen 
omscholen in de techniek. De vraag naar vakmensen 
bepaalt het cursusaanbod. 

In vier maanden tijd stoomt SitY Academy je klaar 
voor een baan in de techniek, zodat je direct bij 
bedrijven aan de slag kunt. Leeftijd en achtergrond 
zijn niet belangrijk. Het draait om talent en passie 
voor techniek. 

SitY Academy werkt samen met partners uit het 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
opleiders. 


