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ITGilde Academy
Waarom?
Kennis efficiënt en effectief op maat tegen een scherpe prijsstelling ‘up to date!’
Onze trainers combineren de theoretische benodigde kennis met hun
praktijkervaring als IT-consultant. Onze programma’s bereiden de cursisten voor
op de examens die benodigd zijn voor diverse felbegeerde certificaten. Als enige
in Nederland biedt ITGilde de mogelijkheid om trainingen in de avonduren te
verzorgen.
Als trainingspartner van de Linux Foundation zijn wij geaccrediteerd om het totale
trainingsaanbod van Linux Foundation te verzorgen in Europa

ITGilde Academy
Voor wie?
Organisaties maar ook individuen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de
opleidingen en dat voor een scherpe prijsstelling.
Hoe?
De beste trainers van Europa hebben wij binnen ITGilde in onze docenten- pool
beschikbaar.
Een groot aanbod standaard IT-opleidingen verzorgt ITGilde, voor opleiders
wereldwijd, en met regelmaat in eigen beheer met open inschrijving.
Bij een opleidingsvraag gaan wij graag met u om de tafel om een training op maat
te maken die exact aansluit bij het resultaat dat u wenst. Dit kan bij u op locatie
of binnen een van onze trainingslocaties.
Wat?
ITGilde Academy is gespecialiseerd in Unix/ Linux gerelateerde trainingen maar
ICT-trainingen daarbuiten kunnen wij ook uitstekend verzorgen. Naast de
technische trainingen verzorgt ITGilde ook persoonlijke vaardigheidstrainingen die
steeds belangrijker worden voor ICT’ers door veranderingen in het ICT-landschap.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op 020-3690256

ITGilde
Academy

ITGilde Academy:
Klaslokaal ITGilde

Waarom:
Wilt u samen met uw medewerkers of cursisten in een rustige goed uitgeruste opleidingsruimte van
gedachte wisselen of werken aan opleiding dan kan ITGilde u een ruimte ter beschikking stellen.
Het lokaal is standaard uitgerust met een leraren desk (verplaatsbaar) en tot 6 vaste tafels voor 2
personen (12 x werkplek).
Voor vergaderingen zijn tot 20 plaatsen beschikbaar (stoel).
Per werkplek kan geopteerd worden voor het gebruik van een
vaste PC, met scherm, muis en toetsenbord of gebruik van een
Laptop. Voor gebruik van de in het klaslokaal aanwezige
hardware wordt € 15,00 per deelnemer per dag gerekend.
Bij gebruik van eigen hardware is er een afgescheiden Wifi
netwerk en bekabelde verbinding beschikbaar (max 12
aansluitingen).
Locatie: Laan van Kronenburg 14, 7e verdieping.
Dagdelen:
1- overdag morgen
8:30 – 12:00
2- overdag middag
12:30 – 17:00
3- avond
17:30 – 21:20

Kosten per dagdeel: € 65,00
Algemeen ter beschikking:




Whiteboard 1.00 x 2.00 meter en 4 kleuren stiften
Smartboard 80” scherm met HDMI / VGA / DVI aansluiting.
o Smartboard Windows PC met Speakers voor PDF presentaties.
Koffie apparaat / Servies / Bestek / Vaatwasser / Koelkast.

Catering:

Het is mogelijk op afspraak van catering faciliteiten gebruik te maken binnen Nest Werkplekken.
Indien gewenst kan ITGilde voor een lunch en/of tussendoor verfrissingen en versnaperingen zorgen
(prijs op aanvraag)
Eigen catering is mogelijk.
* Voor leden van de Coöperatie ITGilde is voor niet commerciële activiteiten gebruik van de ruimte
gratis.

