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BOUW EN HOUT

Steek je (extra) diploma
al na één jaar op zak.
Voltijdse dagopleidingen 2019/2020
Antwerpen - Leuven - Mechelen

Leren van professionals

WIE IS SYNTRA

315
STAGEPLAATSEN

CURSISTEN
ACADEMIEJAAR 2018-2019

40

OPLEIDINGEN IN

3

745

4

21

Welkom bij de voltijdse dagopleidingen van
Syntra AB. Hier stomen ervaren professionals
je klaar voor de arbeidsmarkt.

LOCATIES

WELKOM
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CLUSTERS

VERSCHILLENDE
NATIONALITEITEN

IN SPURT NAAR EEN JOB
Heb je geen tijd te verliezen en wil je een
beroep aanleren in een verkort traject?
Bij de meeste voltijdse dagopleidingen
steek je je diploma al na 1 jaar op zak. Bij
Syntra AB kies je voor een gebalde
opleiding met de focus op wat je moet
kennen en kunnen in je favoriet beroep.

PRAKTIJKLEREN
Onze docenten en coaches zijn kraks
in hun vakgebied. Ze delen met veel
enthousiasme hun kennis en praktijkervaring. Je verwerkt de theorie in je
eigen project of gaat ermee aan de
slag op je stage- of werkplek.
Door in de praktijk te leren, sta je veel
steviger in je schoenen. Droom je van
een eigen zaak? Wij geven jou een
duwtje in de rug met een waaier aan
“learnings snacks” voor start-ups.

MEER WETEN?

Neem een kijkje op
onze website of kom
langs tijdens onze
openklasweek of
infomomenten.
Je kan ook je vraag
stellen aan het
klantencentrum
op 078/15.99.99 of via
klantencentrum@
syntra-ab.be.

syntra-ab.be/
dagopleidingen

Syntra AB @syntraab

Syntra AB Syntra AB syntra.tv
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Je hebt de goesting om een vak te leren.
Je wil wel verder studeren, maar je wil ook snel aan de slag.
Je verkiest een praktische opleiding met minder theorie en
focus op vakkennis.
Je wil een (extra) diploma behalen.
Kies voor een voltijdse dagopleiding
bij Syntra AB. Bekijk ons filmpje op
syntra.nu/dagopleidingen

ONZE TROEVEN - JOUW VOORDELEN
• skills en beroepstechnische kennis van
vakexperten
• officieel erkend diploma in amper 1 jaar
(soms 2 jaar)
• je blijft ten laste van je ouders voor kinderbijslag en fiscaliteit
• alle tools om als zelfstandige te starten

“Ik kon stage doen bij de luxueuze lingerielijn van de Antwerpse ontwerpster
Judith Van Herck en kreeg de kans om
mee te werken aan de nieuwe collectie.”

Cursist Lingerie- en korsettenmaker – Nele Scharpé

Onze
voltijdse
dagopleidingen
gaan hard,
schrijf je tijdig in.

Je kan online
inschrijven vanaf
15 april 2019.

INFO

WAAROM EEN DAGOPLEIDING

PACT
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PACT, LEERWERKEN DAT WERKT
We bieden 7 voltijdse dagopleidingen in het
cursusjaar 2019-2020 aan als duaal opleidingstraject. Deze opleidingen krijgen het PACT-label, je
sluit als cursist een pact met een leerbedrijf waar
je 60% van de tijd aan de slag bent. Wat je moet
kennen en kunnen, ga je dus vooral leren van een
praktijkopleider, uiteraard onder onze begeleiding.
ONZE OPLEIDINGEN:
• Aannemer installateur van centrale
verwarming
• Aannemer schilderwerken
• Brood- en banketbakker
• Elektrotechnisch installateur
• Kapper
• Restauranthouder
• Tuinaanlegger-groenbeheerder

ONZE TROEVEN JOUW VOORDELEN
• combineer leren op het werk
met leren op een campus
• leer al doende zodat je snel je
favoriet beroep kan uitoefenen
• diploma én werkervaring bieden
de beste garantie op werk
• een sterk pact tussen jou & je
coaches zorgt voor maximale
ondersteuning

JOUW COMPETENTIECOACH
Ann slaat de brug tussen Syntra AB en
jouw werkplek. Zij is er voor jou en
doet er alles aan om jouw slaagkans te
maximaliseren.

COMPETENTIECOACH

CURSIST

Contacteer Ann
E ann.debruyne@syntra-ab.be
T 0492 15 89 21
syntra-ab.be/werkplekleren

DOCENT

PRAKTIJKOPLEIDER
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CREEREN

Stage

Duur

3D Artist

A

neen

1 jaar

Sep-19

BIM Bouwkundig tekenaar

A

ja

1 jaar

Sep-19

Concept Artist

A

ja

1 jaar

Sep-19

Fotograaf

A

neen

1 jaar

Sep-19

Grafisch vormgever

A, L

ja

1 jaar

Sep-19 en Jan-20

Interieurinrichter

M

Ja

1 jaar

Sep-19

Interieurstylist

M

neen

6 maanden

Sep-19 en Jan-20

Juwelier-goudsmid

A

neen

1 jaar

Sep-19 en Jan-20

Lingerie en corsetterie

A

neen

1 jaar

Sep-19

Modevormgever

A

neen

2 jaren

Sep-19

Muziekproducer

A

neen

1 jaar

Sep-19

Videoproducer

A

ja

1 jaar

Sep-19

Campus

NIEUW

MAKEN

Stage

Duur

Aannemer installateur van centrale verwarming

M

PACT

1 jaar

Sep-19

Aannemer schilderwerken

M

PACT

1 jaar

Sep-19

Ambachtelijk chocoladebewerker en ijsbereider

L

neen

1 jaar

Sep-19 en Jan-20

Brood- en banketbakker

A, L

PACT

1 jaar

Sep-19

Elektrotechnisch installateur

M

PACT

1 jaar

Sep-19

Fietstechnicus-fietsvakhandelaar

A

Ja

1 jaar

Sep-19

Hondentrimmer - Uitbater van een honden/kattenpension

A

ja

1 jaar

Sep-19

Polyvalent lasser

A

Neen

6 maanden

Sep-19 en Jan-20

Polyvalent mecanicien

M

ja

1 jaar

Sep-19

Polyvalent schrijnwerker

M

neen

1 jaar

Sep-19

Restauranthouder

A,L

PACT

1 jaar

Sep-19

Tuinaanlegger-groenbeheerder (tuinaannemer)

L

PACT

1 jaar

Sep-19

Campus

KANTOOR

Campus

Stage

Duur

Start

Start

Boekhouder

A

ja

1,5 jaar

Sep-19

Commercieel administratief bediende

L

ja

6 maanden

Jan-20

Full stack developer
Marketing- en salesverantwoordelijke /
Social Media Consultant
Meertalig administratief bediende

M

ja

1 jaar

Sep-19

A, L

neen

1 jaar

Sep-19 en Jan-20

L

ja

1 jaar

Sep-19

Netwerkbeheerder

M

neen

1 jaar

Sep-19

M

ja

1 jaar

Sep-19

A

neen

1 jaar

Sep-19

Duur

Start

Software developer
Vastgoedmakelaar

NIEUW
NIEUW

MENS

Campus

Stage

Farmaceutisch-technisch assistent

A

ja

1 jaar

Sep-19

Kapper

A, M, L

PACT

1 jaar

Sep-19

Kinderopvang

A

ja

1 jaar

Sep-19

L

neen

6 maanden

Sep-19

Opticien-optometrist

A

ja

1,5 jaren

Sep-19

Personal Stylist

M

Neen

6 maanden

Sep-19

A, L, M

ja

1 jaar

Sep-19 en Jan-20

A

ja

1 jaar

Sep-19

Kunstnagelstyling

NIEUW

NIEUW

Schoonheidsspecialiste
Sportverzorger - fitnessinstructeur

Legende:

Start

NIEUW

A=Antwerpen, L=Leuven, M=Mechelen, =diploma,
=getuigschrift
Diploma of getuigschrift? Alle voltijdse dagopleidingen zijn erkend door het Vlaams Agentschap Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.
Wie de opleiding succesvol beëindigt, ontvangt een getuigschrift of diploma. Trajecten waarin ondernemersvaardigheden en social skills zijn
geïntegreerd leiden tot een diploma. Trajecten zonder integratie van deze “learnings snacks” leiden tot een getuigschrift.
PACT. Wa is da? Een PACT-opleiding is een duaal opleidingstraject, ook gekend als werkplekleren. Je bent meer dan de helft van de tijd aan
de slag bij een erkend leerbedrijf en wordt daarin maximaal ondersteund door de praktijkopleider en Syntra-coaches.

PROGRAMMAROOSTER

PROGRAMMAROOSTER

IN BEELD
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IN BEELD
Bekijk alle filmpjes over onze opleidingen op syntra.tv
of lees de inspirerende verhalen van onze cursisten en
docenten op syntra-ab.be/succesverhalen.

syntra.nu/apotheekassistent

syntra.nu/bakkersatelier

syntra.nu/fotografie

syntra.nu/installateurcv

syntra.nu/juwelier-goudsmid

syntra.nu/kunstnagelstyling

syntra.nu/lingerie-korset

syntra.nu/sport
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CREEREN

CREEREN
Jouw geest is vindingrijk en je durft al eens buiten de lijntjes
te kleuren. Wil je graag je eigen “touch” geven aan ontwerpen
of fabricaties en deze tot in de puntjes afwerken?
Laat je helemaal gaan in onze creatieve opleidingen.
ONZE OPLEIDINGEN:
• 3D Artist
Leer tekenen en ontwerpen in 3D en kom
tegemoet aan de grote vraag naar creatieve animaties. Opleiding i.s.m. Cyborn, een
professionele 3D-studio in Antwerpen.
• Grafisch vormgever
Combineer creativiteit met technische
vakkennis en ontwerp knap drukwerk,
verpakkingen en websites. Inclusief praktijk
op de werkvloer door 1 maand stage.

“In de jaaropleiding ga je aan de
slag met verschillende grafische
programma’s. De docenten komen
uit het werkveld en begeleiden
je persoonlijk.”
Cursist Grafisch vormgever Gijs Van Dromme,
designer & founder Krabpull

• Concept artist
Als concept artist maak jij de
eerste ontwerpen voor
personages en locaties in films,
games, comics. Een droomjob
voor creativo’s !

CREEREN
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• BIM bouwkundig tekenaar
Je leert een bouw- en uitvoeringsplan
volledig digitaal uit te tekenen met
inbegrip van visualisatie.
Knelpuntberoep!
• Muziekproducer
Wil je elektronische muziek maken
voor animaties, apps, films en reclamejingles? Je leert de technieken om
te mixen en te producen. We werken
o.a. in een professionele studio.

Mikey stond met zijn project
Stereo Killah in de line-up
van Tomorrowland.
Cursist Realisator van audioproducties –
Mikey De Leener
crossover-agency.com/stereo-killah

MEER
WETEN?
Je vindt al onze
opleidingen op
syntra-ab.be/
dagopleidingen

• Videoproducer NIEUW
Met goede video kan je een geweldige
impact creëren. Hier leer je de
strategieën, de tools en de do’s &
don’ts van een vakexpert om te
scoren met videomarketing.
• Interieurinrichter
Leer een interieur technisch te
ontwerpen en uit te tekenen met oog
voor esthetiek.
• Interieurstylist
Upgrade elk interieur met een gepaste
sfeerschepping en styling. Kleuren,
verlichting en meubels zijn daarin
belangrijke componenten.
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CREEREN

“De docenten zijn professioneel en
behulpzaam. De technische kennis,
zowel camera- als studiowerk,
gebruik ik dagdagelijks in mijn job.”
Cursist Fotograaf – Jasper Leonard
jasperleonard.be

• Fotograaf
Speel met licht en kleur en leer beelden
zien. Een praktische opleiding doorspekt
met opdrachten. Bij afstuderen beschik je
al over een breed portfolio.
• Lingerie- en korsettenmaker
Leer stap voor stap verschillende stukken
vrouwenlingerie en ondergoed ontwerpen en maken en laat je stukken showen
tijdens onze jaarlijkse modeshow.
• Modevormgever
We vormen jou tot een polyvalente
modeprofessional in deze 2-jarige all-in
opleiding.

“Mijn collectie draagt de naam van
mijn lijfspreuk: love & guts.”
Cursist Juwelier-goudsmid
Ysaline Van Dessel www.yvd.be

• Juwelier-goudsmid
Heb je fingerspitzengefühl om edele
metalen te ontwerpen en te bewerken
tot een mooi juweel. Naast vaktechnieken hebben we ook aandacht voor
het commerciële luik.

MAKEN
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MAKEN
Ben je een doener en heb je slimme handen? Dan is een
maakberoep wellicht iets voor jou. Jouw vakkennis leidt
tot een zichtbaar resultaat wat veel voldoening met zich
meebrengt. Klopt jouw hart voor een ambacht, horeca,
dier & tuin, de bouw of techniek? Volg je passie.
ONZE OPLEIDINGEN:
• Ambachtelijk chocoladebewerker en ijsbereider
Wil je zelf chocolade en ijs
maken en de heerlijkste
desserten serveren? Leer
alle technieken en
ontwikkel de beste
recepten voor
‘the sweetest
thing’.

• Brood- en banketbakker
Brood bakken, chocolade maken,
taarten versieren. Leer het ambacht
van een moderne, warme bakker.
• Restauranthouder
Een veelzijdige opleiding rond
kooktechnieken, kostprijsberekening,
hygiëneregels, product- en warenkennis.

“Ik experimenteer graag met
lokale ingrediënten. Na de
Syntra-opleidingen verhuisde ik
naar Australië en nu heb ik
mijn eigen zaak in brood &
zoetigheden.”
Cursist Brood & banket /
Ambachtelijk ijs & chocolade Miek Paulus ketbaker.com.au

MEER
WETEN?
Je vindt al onze
opleidingen op
syntra-ab.be/
dagopleidingen
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MAKEN

“Ik ben
gepassioneerd
door hout en
maak graag dingen
met mijn handen.
Bij Syntra krijg je les van
vakmensen die weten hoe
het er in de echte wereld
aan toe gaat.”
Cursist Polyvalent schrijnwerker
Ben Vandendriessche - sociaalatelier.be

• Polyvalent schrijnwerker
Ervaren schrijnwerkers begeleiden
jou in de lessen CAD-CAM, materiaalkennis, planlezen en de vele praktijkmodules.
• Hondentrimmer / uitbater van een
honden- of kattenpension
Een toffe opleiding in o.a. rassenkennis, pensionbeheer, trimtechnieken en
vachtverzorging. Je behaalt twee
diploma’s in dierenverzorging.
• Tuinaanlegger-groenbeheerder
(tuinaannemer)
Leer alles over tuinaanleg, onderhoud
en snoeiwerk. De ideale match voor
actieve mensen met groene vingers.

• Aannemer installateur
van centrale verwarming
Interesse voor dit knelpuntberoep? Wij maken je warm voor
de wereld van centrale verwarmingsinstallaties, -ketels en radiatoren. Je leert vooral al doende.
• Aannemer schilderwerken
Stroop je mouwen op in deze
opleiding met o.a. modules in
diverse schildertechnieken,
behangen, kleurenleer en veilig
werken. Je leert vooral al doende.

MAKEN
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• Fietstechnicus-fietsvakhandelaar
Fietsen is populairder dan ooit en de
fiets ondergaat de laatste jaren vele
technologische veranderingen. De
ideale opleiding voor wie snel met
herstelling of verkoop van fietsen aan
de slag wil.
• Elektrotechnisch installateur
Voel je een vonk voor elektriciteit?
Elektrische schema’s, schakelingen,
installaties en veel montage-activiteiten wachten op jou. Knelpuntberoep,
dus werk verzekerd.

MEER
WETEN?
Je vindt al onze
opleidingen op
syntra-ab.be/
dagopleidingen

“De lessen zijn realistisch en
praktijkgericht. De docent
Fietstechnicus bel ik nog af
en toe als ik nood heb aan
technische feedback.”
Cursist Fietstechnicus – Jochen Van Nuffel
defietsman.net

• Polyvalent lasser
Je leert verschillende lastechnieken
aan en bereikt een professioneel
gespecialiseerd niveau, goed voor
een diploma na amper 6 maanden.
• Polyvalent mecanicien
In een jaar leer je wagens te herstellen en te onderhouden, inclusief de
nodige opleiding qua bedrijfsvoering.
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KANTOOR

KANTOOR
Voel je je thuis in een kantooromgeving en werk je graag
met de computer? Heb je ambitie om te starten of door
te groeien in administratie, boekhouding, it, marketing of
vastgoed? Onze vakexperten begeleiden jou graag in
onderstaande opleidingen.
ONZE OPLEIDINGEN:
• Commercieel administratief
bediende
We leiden jou op tot een administratieve duizendpoot met aandacht voor
het commerciële in een kort maar
krachtig traject van 6 maanden.
Tijdens je stage zet je je kennis om in
praktijk.
• Meertalig administratief bediende
Word de spil in een kantoor, sterk in
administratie, talen en informatica.
Tijdens je stage zet je je kennis om in
praktijk.
.

• Boekhouder
Ben je sterk in cijfers en ga je analytisch
te werk met oog voor detail?
Leer het (veelgevraagde) beroep van
boekhouder en verwerf kennis in tal
van financiële topics. Onze opleiding is
erkend door BIBF, het beroepsinstituut
van erkende boekhouders en fiscalisten.

“De omgang met cursisten bij
Syntra is open en volwassen.
De werkervaring op de stageplek loont, want 80% van de
cursisten kan er na de opleiding
aan de slag blijven.”
Docent Administratief bediende en vertaler-tolk
Lisa Van Meulder

KANTOOR
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• Full stack developer
Bouw complete, online toepassingen
en dit zowel voor frontend als
backend. Na deze intensieve, uitdagende opleiding ben je een zeer
gewild profiel op de arbeidsmarkt.

• Software developer
Je maakt een (web)app van A tot Z
in de programmeertaal C# inclusief
analyse, quality assurance en projectmanagement. Tijdens de stage pas je
deze vaardigheden toe in de praktijk.

MEER
WETEN?
Je vindt al onze
opleidingen op
syntra-ab.be/
dagopleidingen

• Netwerkbeheerder
De complete all-in opleiding voor de
moderne netwerkbeheerder. Met
Windows en Linux. Inclusief routing
en switching. Guess what, ook naar
deze IT-vaardigheden is er een grote
vraag op de arbeidsmarkt.

“Ik leerde op 1 jaar tijd enorm
veel over netwerken en
hardware.”
Cursist netwerkbeheerder - Ben Springael,
system engineer Cogetix
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•Marketing- en salesverantwoordelijke
/ Social media consultant
Zit er verkoopstalent in je dna? Heb
je interesse in digitale marketing? In
deze opleiding doorkruisen we de
complete marketingmix met een
stevige focus op online marketing.
Naast strategisch inzicht leer je
concrete vaardigheden.
• Vastgoedmakelaar
Is vastgoedmakelaar worden jouw
droom? Experts uit de immowereld
leren jou hoe huizen en appartementen te verkopen of te verhuren.
Verwacht je aan een stevige brok theorie met o.a. bouwkunde en wetgeving, aangevuld met cases uit de
praktijk.

“Als ingenieur
raakte ik meer en
meer betrokken bij het
marketing- en salesaspect. In deze opleiding
krijg je een stevige basis.
De theorie wordt constant
gelinkt aan praktijkcases.”
Cursist Marketing & sales - Daan De Glas,
marketingmanager ddg.be

MENSEN

16

MENSEN
Ben je een sociaal persoon en krijg je energie door
interactie met anderen? In deze dienstverlenende
beroepen kan je klanten adviseren of hen verzorgen op
het vlak van kinderopvang, beauty & wellness, sport &
fitness, in de apotheek of optiekzaak.
ONZE OPLEIDINGEN:
• Farmaceutisch-technisch assistent
(apotheekassistent)
In deze opleiding combineer je
specifieke vakken (producten, bereidingen maken, stockbeheer) met
communicatie- en verkoopstraining.
• Opticien-optometrist
Je leert alles over optica, brillen en
contactlenzen. Je doet praktijkervaring
op in een uitgebreide stage.

• Kinderopvang
Je kijkt er naar uit om dagelijks bezig
te zijn met kindjes en hen pedagogisch te begeleiden in hun eerste
levensjaren? Je leert alle knepen van
het vak, van verzorging tot commercieel beleid. Inclusief stage.

“De opleiding bereidt je
goed voor op het beroep,
ik kon meteen aan de slag
in een apotheek.”
Cursist apotheekassistent Shana De Spriet

MEER
WETEN?
Je vindt al onze
opleidingen op
syntra-ab.be/
dagopleidingen
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“Dankzij Syntra kon ik mijn
droom waarmaken. Ik heb
nu mijn eigen barbier/kapperszaak in Mortsel.”
Cursist Kapper – Viktor Grandry
barbierviktor.be

• Kapper
Knippen, brushen, kleuren en stylen.
Je leert het allemaal in deze
opleiding. Ook salonorganisatie
komt aan bod.

• Schoonheidsspecialiste
Lichaamsverzorging van kop tot teen:
van reiniging tot epilatie, van
make-up tot massage. Ook salonorganisatie komt aan bod.

MENSEN
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• Kunstnagelstyling
Mooie handen en mooie nagels
stralen stijl en klasse uit. In deze
opleiding krijg je de skills om zowel
te verzorgen als te stylen. Na 6
maanden ben je een gediplomeerd
nagelstyliste en kan je eventueel je
eigen nagelstudio openen.
• Personal styling
Wil jij van beauty & fashion je fulltime
job maken? Heb je feeling voor
make-up & kleuren? Leer hoe je
klanten de perfecte make-over geeft.
Na 6 maanden mag je je een gediplomeerd stylist noemen.

MEER
WETEN?
Je vindt al onze
opleidingen op
syntra-ab.be/
dagopleidingen

• Sportverzorger-fitnessinstructeur
Ben je sportminded en wil je meedraaien in een sportclub of liever als
coach van een individuele atleet?
Je bouwt kennis op inzake ehbo,
fysiologie, massage, taping, voeding
en informatieverstekking.

“Je duikt meteen in de praktijk en de docenten hebben
ervaring bij sportclubs. Met
een job die rond sport draait,
beleef ik mijn jongensdroom.”
Cursist Sportverzorger-fitnessinstructeur –
Glen Jacobs, zaakvoerder Fitt & Footbal Factory
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Wil je graag een opleiding uittesten?
Ben je benieuwd naar de aanpak van de docent?
Volg een proefles in de open klasweek (6 – 10 mei 2019).
De proefles is gratis maar inschrijven via syntra-ab.be/
dagopleidingen is verplicht.

BLIJF OP DE HOOGTE

Bij Syntra AB heb je een straf
aanbod van +500 opleidingen
in +20 sectoren. Laat ons
weten welke sector(en) je
interessant vindt, zodat we je
enkel mailen over relevante
topics en opleidingen.
Maak je profiel aan via
syntra.nu/voorkeur.
Actuele publicaties kan je
downloaden via
syntra-ab.be/publicaties.
Liever een gedrukt exemplaar?
Stuur een mailtje naar
klantencentrum@syntra-ab.be
met vermelding van de
gewenste publicatie.

LOCATIES
Altijd welkom op onze campussen in Antwerpen, Leuven en Mechelen. Noteer zeker
de contactmomenten (zie backcover) in je agenda. Proef de sfeer op de campus en
maak kennis met onze medewerkers en docenten tijdens de infomomenten.

Campus Antwerpen
Borsbeeksebrug 32,
2600 Antwerpen

Campus Mechelen
Industriepark Noord G2
Oude Baan 2,
2800 Mechelen

Campus Leuven
Reasearchpark Haasrode 2007
Geldenaaksebaan 327,
3001 Oud-Heverlee

OPEN KLASWEEK

REGISTREER JE VOOR DE OPEN KLASWEEK

KOM KENNISMAKEN
JANUARI

2019

FEBRUARI

10-12 januari 2019
SID-IN Vlaams Brabant, Brabanthal
31 januari – 2 februari 2019
SID-IN Antwerpen, Antwerp Expo

MAART
APRIL

MEI

15 april 2019
Online inschrijvingen open
6 > 10 mei 2019
Openklasweek
11 mei 2019
Opleidingsmarkt campus Antwerpen
18 mei 2019
Contactmoment campus Leuven
22 mei 2019
Contactmoment campus Mechelen

V.U.: Syntra AB (Peter Aerts), Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen

JUNI
JULI
AUGUSTUS

SEPTEMBER

Syntra AB
biedt
40 voltijdse
dagopleidingen
in 4 clusters aan,
verdeeld over
3 campussen.

3 september 2019 (van 18-21u)
Infomoment in campus Antwerpen,
Leuven, Mechelen
20 september 2019
Startdag campus Mechelen
23 september 2019
Startdag campus Antwerpen
24 september 2019
Startdag campus Leuven

syntra-ab.be/dagopleidingen
Contact: 078/15.99.99 - klantencentrum@syntra-ab.be - syntra-ab.be/klanten

Syntra AB @syntraab

Syntra AB Syntra AB syntra.tv

