TechPro2: Gloednieuwe look voor website voor project rond gespecialiseerde
opleidingen
Dit project is het resultaat van de samenwerking tussen CNH Industrial en Fiat Chrysler Automobiles.
Het doel is studenten van over heel de wereld die in de auto- en bedrijfsvoertuigensector willen
werken, alle nuttige informatie over het initiatief te bieden, naast ondersteuning voor operatoren uit
de sector die op zoek zijn naar nieuwe technische medewerkers.
Groot-Bijgaarden, 26 maart 2015
TechPro2 is een project rond beroepsopleidingen dat in 2008 in het leven werd geroepen, als
resultaat van een samenwerking tussen Fiat Chrysler Automobiles en CNH Industrial, samen met de
Salesianen van Don Bosco. Door de jaren heen werd het initiatief uitgebreid; vandaag telt het
wereldwijd ongeveer 55 beroepsopleidingscentra, ruim 9.300 studenten en werden meer dan
240.000 uren beroepsopleiding gegeven, in acht verschillende talen.
De nieuwe website – www.techpro2.com – heeft een gloednieuwe look, inhoud en functionaliteiten.
Opdat studenten, dealers en werkplaatsen informatie op een eenvoudige en efficiënte manier
zouden kunnen opvragen, werd de website geactualiseerd, met zowel nieuwe vacatures als
gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven. Studenten kunnen ook rechtstreeks de scholen
contacteren waarvan de gedetailleerde gegevens en opleidingscursussen op de nieuwe website
worden vermeld.
Van hun kant kunnen operatoren uit de sector, zoals werkplaatsen en dealers die op zoek zijn naar
nieuwe en gekwalificeerde medewerkers, ook contacten leggen met de scholen om stages of nieuwe
carrièrepaden uit te werken voor die studenten die bijna aan het eind van hun beroepsopleiding zijn.

Iveco
Iveco is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van
kapitaalgoederen die genoteerd staat op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato
Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco ontwerpt, bouwt en verkoopt een ruim
gamma lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagen.
Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de
Trakker (Off-Road) en de Stralis (vanaf 19 ton). Daarnaast bouwt het merk Iveco Astra terreinwagens,
vaste en geleide dumpers en speciale voertuigen.

Iveco Belgium nv sa
Alfons Gossetlaan 28A Bus 3
1702 Groot-Bijgaarden, Belgium

www.iveco.com

Iveco stelt wereldwijd circa 21.000 mensen te werk en beheert productievestigingen in 7 landen in Europa,
Azië, Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika. Daar produceert de onderneming haar voertuigen met de
allerbeste en modernste technologieën. Dankzij 4.200 verkoop- en bijstandspunten in meer dan 160
landen biedt Iveco gegarandeerd technische bijstand overal ter wereld waar een van zijn voertuigen wordt
ingezet.
Ga voor meer informatie over Iveco naar: www.iveco.com.
Ga voor meer informatie over CNH Industrial naar: www.cnhindustrial.com.
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