
Dringend gezocht:  
alu-schrijnwerkers! 

Eind april startte FAC, 
in samenwerking met de 
VDAB en het Scheppers-
instituut te Wetteren, een 
Praktijkcursus ‘Productie 
Aluminium Schrijnwerk’ 
voor werkzoekenden. 
Deze eerste editie richtte 
zich tot werkzoekenden 
in Oost-Vlaanderen. Van 
de 40 geïnteresseerden 
die de infosessie bijwoon-
den, nemen uiteindelijk 
acht cursisten aan de 
opleiding deel. Geduren-
de vier weken volgen ze 
praktijklessen en doen ze 
ervaring op in de werk-
plaats van een alumini-
umconstructiebedrijf. 
Voor de stages kunnen de 
cursisten terecht bij vier 
FAC-leden. 

Ilse Claeys, directeur van FAC, is ontzettend blij met deze oplei-
ding: “Het schept voor verschillende partijen een ‘win-win’-si-
tuatie. Voor werkzoekenden is het een uitgelezen kans om ken-
nis te maken met een nieuwe job in een innovatieve, ‘booming’ 
sector. De bedrijven krijgen dan weer de kans om via de stages 
veelbelovende kandidaat-werknemers te leren kennen en even-
tueel aan te werven. We kijken alvast uit naar de resultaten van 
deze eerste ervaring en hopen dat het een aanzet zal vormen 
voor bijkomende cursussen, ook in andere regio’s.”

Permanent leren
FAC knoopte ook gesprekken aan met het Vlaamse ministerie 
van onderwijs met als doel aluminium schrijnwerk een vol-
waardige plaats in het leerplan van het secondair onderwijs te 
bezorgen. De Federatie blijft zich daarnaast inzetten voor de 
permanente vorming van het personeel bij haar leden. 
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Bent u op zoek naar een of meerdere aluminiumschrijnwerkers voor uw 

productieafdeling of plaatsingsdienst? Dan bent u niet de enige. Eind maart bevatte de 

VDAB-Jobs website meer dan 550 vacatures voor dit profiel.  Het nijpende tekort aan 

personeel in de sector zette de Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) aan tot actie.

In februari startte FAC voor de zesde maal met de basiscursus 
Geveltechniek die zich richt tot technische leidinggevenden en 
medewerkers.  De cursus van drie modules (Bouwfysica, Con-
structie en Statica, Materiaal) leverde sinds zijn eerste editie in 
2009 al 95 gediplomeerden af en heeft intussen een behoorlijke 
reputatie opgebouwd. Door het hoge aantal inschrijvingen dit 
jaar vinden de lessen nu zelfs op twee locaties plaats, bij Syntra 
Bizz te Antwerpen en in het Scheppersinstituut in Wetteren. 

Ten slotte organiseert FAC ook praktijkgerichte workshops. De 
eerstkomende workshop is gepland op 4 juni in het opleidings-
centrum van Reynaers Aluminium in Du!el. De deelnemers 
zullen in kleine groepen kunnen oefenen en bijleren over het 
regelen van beslag van ramen, schuiframen en deuren, en over 
het spieën van glas. Er is ook een sessie over deurpompen voor-
zien. 

Meer info op: www.fac-belgium.eu 


