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Ona�ankelijke leerervaring

Zelf samenstellen

Snel en efficiënt

Vaardigheden ontwikkelen

QuickChart naslagwerk

Gecer�ficeerde trainers

De training wordt op individuele basis gevolgd 
op een eigen trainingssyteem. Hierdoor wordt 
de beschikbare �jd op�maal benut.

Volg alleen de onderwerpen die aansluiten bij 
uw interesse en werkgebied. Dit gaat eenvoudig 
met onze unieke digitale trainingswijzer.

Op uw eigen tempo trainen op een persoonlijk 
trainingssysteem welke speciaal is ontwikkeld 
om snel en efficiënt te leren met video’s.

In de juiste Office versie aan de slag met 
prak�jkoefeningen! Niet alleen per onderwerp 
maar ook in volledige prak�jksitua�es.

No-nonsense referen�ekaarten met de kern- 
informa�e samengevat. Per stuk geplas�ficeerd 
en makkelijk bij de hand te houden.

Al onze trainers zijn gecer�ficeerd volgens MOS 
(Microso� Office Specialist) en zijn �jdens de 
training beschikbaar voor al uw vragen.

🏢

Privé training

Deelnemen in groepstraining

In-company training

1-op-1 training op een loca�e naar keuze 
welke ook door ons verzorgd kan worden.

Een training op uw loca�e voor een groep 
van maximaal 8 deelnemers.

Deelnemen in groepstraining op een loca�e 
verzorgd door ons. Een groep bestaat uit 
maximaal 8 deelnemers.

Over onze trainingen
De trainingen van Office-DTC zijn opgezet volgens een uniek 
concept dat niet alleen de beste training biedt voor de deelne-
mer, maar dat ook de coördinator van een in-company training 
ontzorgt. Zo hoeven er geen aparte niveaugroepen ingedeeld te 
worden, kunt u als bedrijf voor bepaalde afdelingen een training 
vooraf samenstellen en ook kunnen wij u helpen met het in 
kaart brengen van de trainingsbehoe�e binnen uw organisa�e. 
Het enige dat u nog hoe� te regelen zijn de tafels en stoelen!

Laat u niet langer (af )leiden door de groep 
maar leer alleen dát wat u nodig heeft!



            Coördinator INFORMATIE
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Alle niveaus bij elkaar

Mix Excel & PowerPoint

Gedegen naslagwerk

De juiste par�j

Géén gedoe! Door het individuele karakter mag 

iedereen bij elkaar. Ook helpen wij de behoe�e 
in kaart te brengen met onze inventarisa�etool.

Trainingen combineren? Mix Excel en Power-

Point op 1 dag. In blokken van 3 uur is de 

training in te delen op Excel of PowerPoint.

Geen dik zwart-wit boek meer maar een goed 

en écht bruikbaar naslagwerk dat niet na de 

training in de kast belandt.

Niet langer a�ankelijk van de trainer als 
individu. Door ons concept is de kwaliteit 

constant hoog en iedere trainer is gecer�ficeerd.
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Verplicht programma

Wilt u vanuit uw organisa�e bepaalde onder-

werpen of vaardigheden verplicht maken? Dat 

kan bij ons zonder meerkosten!

Coördinator van een in-company training? 

Dit zijn de voordelen voor u!
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Efficiën�e verhogen
Blijf uw concurren�e voor door sneller analyses 
te maken en meer inzicht te verkrijgen in uw 

bedrijfsdata met behulp van Excel.

Uw medewerkers van 

goed naar GOUD!

Een all-in incompany-training is er al vanaf €995 per dag.

Er is ook vaak tegemoetkoming mogelijk via bijvoorbeeld de CAO!
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