OPLEIDING

CAD-TEKENAAR AUTOCAD 2D

CAD-TEKENAAR AUTOCAD 2D
Bij ontwerpen, engineering en tekenen van gebouwen, installaties, machines, gereedschappen en producten staan creativiteit,
effectiviteit en nauwkeurigheid voorop. Telkens weer dienen zich nieuwe technologieën aan en worden softwarepakketten
uitgebreider en ingenieuzer. Het hoge tempo van deze ontwikkelingen vergt veel van werkgevers en werknemers. Beiden
moeten investeren in vaardigheden en kennis. Bijblijven is een must.

De cursus AutoCAD 2D is bedoeld voor iedereen die zich met werktekeningen bezighoudt. De opleiding is voor alle
technische richtingen toepasbaar, bijvoorbeeld:

Werktuigbouwkunde
Bouwkunde
Installatietechniek
Elektrotechniek
Hout-, meubel- en interieurafwerking

Enkel groepinschrijving mogelijk
Je kunt niet individueel deelnemen aan deze cursus. Bedrijven kunnen contact opnemen voor het scholen van meerdere
werknemers tegelijk.

DE OPLEIDING IN HET KORT

LOCATIE

- TRAINING/CURSUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

- DUUR: ± 35 DAGDELEN
- GROEP: MIN. 10 DEELNEMERS

DIT GA JE LEREN
Tekeningbeheer
Positioneren en toevoegen van entiteiten
Veranderen van entiteiten
Grafische manipulaties
Structuur en afwerking
Sjablonen
Symbolen en referenties
Vlakken in 2D
Printen en plotten
MEER WETEN?

NEEM CONTACT OP MET
SABINE HEZEMANS

COÖRDINATOR CURSUS EN CONTRACT

sabine.hezemans@summaenbedrijf.nl

06 31 77 03 36

BIC 1, Eindhoven

GOED OM TE WETEN
Op welke dagen/tijden wordt deze opleiding gegeven?
Dag/tijd:

Avondopleiding, meestal op donderdagavond van 17.30 tot 21.00 uur.

Wat is de groepsgrootte van deze opleiding?
Groepsgrootte:

Minimaal 10 deelnemers

Wie volgen deze opleiding?
Voor wie:

Medewerkers die zich met werktekeningen bezighouden.

Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding?
Toelatingseisen:

De cursus is bedoeld voor mensen met een vmbo- of mbo-diploma. Ook als je beschikt over een ruime tekenervaring in
de eigen discipline kun je aan deze cursus deelnemen.

Welk diploma/certificaat kun je met deze opleiding behalen?
Diploma/certificaat:

Je sluit de cursus af met een toets en getuigschrift.

Wat kost deze opleiding?
Kosten:

€ 2.125,- .
Opleidingen van het Summa College en door het Summa College beschikbaar gestelde lesmaterialen zijn vrijgesteld van
btw. Lees meer over opleidingskosten.

Meer informatie?
Bel met ons infopunt: 040 296 44 44
Of bezoek onze website: www.summaenbedrijf.nl

Copyright 2020 Summa College.
Alle rechten voorbehouden. De meest recente informatie over de opleidingen is te vinden
op onze website
Deze pagina is afgedrukt op: 26-01-2022

