
UITNODIGING
MASTERCLASS
Jonge professionals in de 
varkenshouderij

MASTERCLASS
De masterclass bestaat uit een kennismakings- en voorbereidingsavond
gevolgd door een driedaagse reis. Tijdens de kennismakingsavond peilen we 
de interesses van de groep zodat de voorbereidingsavond en reis hierop 
afgestemd kunnen worden. Wij verwachten van alle deelnemers een actieve
medewerking. Er wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd voor 
deelname aan de masterclass.

BEDRIJFSBEZOEKEN DUITSLAND
Tijdens deze reis brengen we een bezoek aan een aantal (varkens-)
bedrijven in het voormalige Oost-Duitsland. We gaan ´met de laarzen in de
stront´ onze horizon verbreden. Dit doen we in kleine groepen, zodat ieder 
zijn of haar eigen interesse en vakgebied kan onderzoeken. 

Samen met je groepsgenoten maak je van ieder bedrijf een analyse en
bekijkt hoe er gewerkt wordt. Na het bezoek gaan we met het personeel in
gesprek om te achterhalen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn.
Vervolgens stel je suggesties ter verbetering voor.

Kennismaking, 22 september 2017
Voorbereiding, 2 oktober 2017
Bedrijfsbezoeken DE, 16-18 oktober 2017



”masterclass jonge professionals 

in de varkenshouderij”

AANMELDEN
Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 1 september a.s. aanmelden voor deelname 
aan de masterclass bij de klantenservice van Fransen Gerrits,
tel. +31 (0)413 21 20 44 of e-mail klantenservice@fransengerrits.nl. Bij 
overboeking wordt eventueel een tweede masterclass georganiseerd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roland Giebels,
tel. +31 (0)413 71 43 68 of e-mail r.giebels@vikra-futter.de.

PROGRAMMA
• Kennismakingsavond, 22 september 2017
• Voorbereidingsavond, 2 oktober 2017
• Bedrijfsbezoeken DE, 16-18 oktober 2017

Beste relatie,

Speciaal voor jonge professionals in de varkenshouderij organiseren wij een  
masterclass. Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, begint met het 
verkrijgen van inzicht in je eigen mogelijkheden en wensen. Deze masterclass 
helpt je daarbij. 

Schaalvergroting en professionaliteit vormen hierin een belangrijke factor. 
Jonge mensen een brede horizon meegeven en goed voorbereiden op de 
toekomst, is erg belangrijk bij het maken van de juiste keuze na het volgen van 
een studie. Daarom organiseren Fransen Gerrits en Vikra een `masterclass voor 
jonge professionals in de varkenshouderij.’

Wij laten jonge professionals graag meekijken in de keuken van een ander en 
ondersteunen de mogelijkheid om elders (NL of  DE) werkervaring op te doen, 
voordat je thuis het bedrijf in stapt.

Ben jij, of ken jij iemand tussen de 18 -27 jaar met passie en affiniteit voor de 
varkenssector, dan is deze masterclass iets voor jou!

Met vriendelijke groet,

Rick Königkrämer & Roland Giebels

Deze masterclass wordt georganiseerd door:

Fransen Gerrits
www.fransengerrits.nl

& 
Vikra

www.vikra-futter.de


