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Geachte heer Van Buul,
Gefeliciteerd! Uw bedrijf is per 20-01-2016 erkend als leerbedrijf. Dat waarderen wij enorm/ want daarmee
onderstreept u het belang van het opleiden van nieuwe vakmensen voor het vak.

Houd uw gegevens actueel
Uw bedrijf is in het register erkende leerbedrijven opgenomen. Hierin staat voor welke opleidingen uw bedrijf
erkend is en wat studenten bij u kunnen en mogen leren. Op www.s-bb.nl kunt u eenvoudig zelf uw gegevens
actueel houden en beschikbare stageplaatsen en leerbanen onder de aandacht brengen. Wij zorgen ervoor dat
deze voor studenten zichtbaar zijn op www.stagemarkt.nl. U logt in met het e-mailadres en wachtwoord
waarmee u de aanmelding deed.

Kenbaar maken dat u een erkend leerbedrijf bent
'Erkend leerbedrijfl is een titel om trots op te zijn. Daarom ontvangt u bij deze brief een stickeruel. Laat zien
dat u vakmensen opleidt en bevestig de sticker bij uw voordeur. Plakt u het beeldmerk op een raam? Gebruik
dan een van de stickers die in spiegelbeeld op het stickervel zijn afgedrukt. Op www.s-bb.nl kunt u door in te
loggen ook het beeldmerk'Erkend leerbedrijf downloaden, bijvoorbeeld voor uw website of briefpapier.

Informatie en contact
Heeft u nog vragen? Kijk op www.s-bb.nl of neem contact op met uw adviseur praktijkleren Els van den Ingh
via telefoonnummer 06-29034261 Ook kunt u tijdens kantooruren terecht bij onze Servicedesk op
telefoonnummer 0BB 338 00 00 of via info@s-bb.nl. Wij helpen u graag verder.
Met vriendelijke groet,

André Timmermans
algemeen directeur
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