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Vergroot je technisch vakmanschap! 
Eenvoudig en gratis 24/7 leren?  Maak nu jouw gratis account aan! 

Techniek ontwikkelt zich razendsnel. Werk jij in de techniek? Ben jij een toekomstig Techniek ontwikkelt zich razendsnel. Werk jij in de techniek? Ben jij een toekomstig 
techneut? Of vind je techniek gewoon interessant? Kijk dan op oZone, hét online platform techneut? Of vind je techniek gewoon interessant? Kijk dan op oZone, hét online platform 
voor de techniek. Maak nu jouw gratis account aan en vergroot je vakmanschap!voor de techniek. Maak nu jouw gratis account aan en vergroot je vakmanschap!



Zo word jij een (nog betere) vakman
Met oZone word je een (nog betere) vakman. Leer bijvoorbeeld alles over lassen, draaien, Met oZone word je een (nog betere) vakman. Leer bijvoorbeeld alles over lassen, draaien, 
frezen en kanten. Over warmtepomp systemen. Over meten, tekeninglezen en materialenfrezen en kanten. Over warmtepomp systemen. Over meten, tekeninglezen en materialen
kennis. Of volg alvast online de theorie voor je heftruckcertificaat of een VCAtoolbox. kennis. Of volg alvast online de theorie voor je heftruckcertificaat of een VCAtoolbox. 

Leren saai? Niet op oZone! 
•• Uptodate elearning over meer dan 150 onderwerpen in de techniek. Uptodate elearning over meer dan 150 onderwerpen in de techniek.
•• 24/7 leren, waar en wanneer jij maar wilt. 24/7 leren, waar en wanneer jij maar wilt.
•• Weinig tekst, veel heldere plaatjes, handige filmpjes en 360gradentours. Weinig tekst, veel heldere plaatjes, handige filmpjes en 360gradentours.
•• Korte werkinstructies en opdrachten. Korte werkinstructies en opdrachten.
•• Heel veel testjes (zo kun je zelf testen of je een onderwerp snapt). Heel veel testjes (zo kun je zelf testen of je een onderwerp snapt).

Scan de QR-code en bekijk het filmpje.

oZone: iets voor jou?
Ja! Want oZone is er voor iedereen die wil leren in de techniek. Voor als je al werkt in de techniek en je verder wilt 
ontwikkelen. Of wilt bijblijven in je vak. Of techniek gewoon leuk vindt en daar in de toekomst een baan in wilt 
zoeken. Of leerling bent op een technische opleiding. 

Begin vandaag nog met je eerste gratis e-learning!
Maak snel jouw gratis account aan en zet vandaag een stap in je toekomst!
Ga naar https://new.ozone.nl/user/sign-up. 

Wie maken oZone mogelijk?
oZone is hét platform voor kennisdelen en leren in de techniek. Een uniek, nietcommercieel platform dat wordt 
betaald door werkgevers en werknemersorganisaties in de technische sectoren metalektro, metaalbewerking en 
de technische installatiebranche. Bedrijven en opleiders delen op oZone hun uptodate kennis. Met elkaar, met 
opleidingen én met jou. Door kennis te delen worden we als technische sector samen sterker en slimmer. Allemaal 
hebben we dezelfde ambitie: leren laagdrempelig, kosteloos en 24/7 online te maken voor jou, de (toekomstige) 
medewerker in de techniek!
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