DOELSTELLINGEN VAN ELEVTRA
Het ELEVTRA-project levert een bijdrage aan de
klimaatdoelstellingen van de EU door de aanvaarding
en ontwikkeling van elektrische voertuigen in de
Europese Unie te promoten. Nieuwe technologieën
vereisen nieuwe vaardigheden. Daarom is het
opleiden van monteurs van wezenlijk belang voor
de aanvaarding van e-voertuigen. Niettemin is
het belangrijk om op Europees niveau over een
gestandaardiseerd programma te beschikken dat
een uitgebreide reactie vormt op de vragen vanuit de
markt.
ELEVTRA aims at the development of a comprehensive,
international and standardized training program and
professional profile of electric engineering technicians
dealing with the maintenance and repair of electric
vehicles and charging stations.

RESULTATEN VAN ELEVTRA

ELEVTRA wordt ondersteund door het project voor een
leven lang leren (Lifelong Learning Project; Leonardo da
Vinci, Multilateral Project of Development of Innovation/
Multilateraal project voor innovatieontwikkeling).
Dit project helpt organisaties in de sector voor
beroepseducatie om samen te werken met partners uit
heel Europa, zodat de best practices worden gedeeld
en de ervaringen worden vergroot.

Neem voor meer informatie contact met ons op
Website

www.elevtra.eu
E-mailadres

info@elevtra.eu
Telefoonnummer

+32 2 230 3700

Een nieuw profiel en opleidingsprogramma
voor Europese professionals op het gebied
van elektrische voertuigen
Een online educatieplatform
Casestudies om kennisoverdracht te
stimuleren
Een cluster voor elektromobiliteit waarin
alle belanghebbenden, beoefenaars uit de
sector en academici zich verenigen
Een hoogwaardig slotseminar in Brussel
waar de resultaten van ELEVTRA worden
gepresenteerd

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ELEVTRA Electric Vehicles Training ligt
uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het gebruik van de informatie die erin is vervat.

shecco sprl

Fundación Metal Asturias
Project leader
Fundación Metal Asturias is een organisatie die zich richt op
het promoten van opleidingen en beroepskwalificaties én
op de verbetering van arbeidsomstandigheden in de sector voornamelijk in de metaalindustrie - in Asturias, Spanje.

shecco is een integrale marketingexpert die wereldwijd
bedrijven helpt om sneller klimaatvriendelijke oplossingen
op de markt te brengen. Het bedrijf werkt al talloze jaren
samen met bedrijven uit de automobielsector en beheert
het toonaangevende platform www.cars21.com.

Contact

Contact

Marta Méndez-Fuente

Pierre Wattré

E-mail

martamen@fundacionmetal.org
Website

www.fundacionmetal.org

Integrovaná
střední škola
automobilní

E-mail

pierre.wattre@shecco.com
Website

www.shecco.com

Hochschule Bochum

Pavla Ryšavá

De Bochum University of Applied Sciences is een moderne
hogeschool voor toegepaste wetenschap, gespecialiseerd
in technologie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De
hogeschool biedt, als onderdeel van haar curriculum,
diploma’s op het gebied van elektrotechniek en mechanische
techniek voor hybride voertuigen en elektrische voertuigen.
Daarnaast doet de onderwijsinstelling onderzoek naar
elektromechanische onderdelen voor toepassing in de
automobielsector.

E-mail

Contact

ISSA is de grootste beroepseducatieschool voor de autoindustrie in de Tsjechische Republiek. De school biedt
opleidingen voor de beroepen voor automechanica en
autoherstelwerkzaamheden en baseert zich daarbij op de
vraag vanuit de automobielsector.
Contact

pavla.rysava@issabrno.cz
Website

Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke
E-mail

www.issabrno.cz

friedbert.pautzke@hs-bochum.de
Website

Šolski center Velenje

www.institut-elektromobilitaet.de

De School Center Velenje (SCV) is een openbaar
onderwijsinstituut en vormt hét onderwijscentrum voor het
platteland van Šaleška dolina en de brede regio. Het instituut
bouwt voort op een traditie van meer dan 50 jaar. SCV bestaat
uit 4 scholen voor beroepseducatie (gericht op kolenwinning,
machinerie, elektrotechniek & computerwetenschap en
dienstverlening) en heeft verder een gymnasium, school voor
hogere beroepsopleiding en een opleidingscentrum voor
bedrijven. De school besteedt bijzondere aandacht aan de
samenwerking met de industriële en zakelijke sectoren en met
lokale gemeenschap.

De universiteit van Oviedo is het belangrijkste
onderzoekscentrum in Asturias en één van de belangrijkste
in Spanje. De uitmuntende onderzoeksteams van de
universiteit worden in de sector met interesse gevolgd.
De universiteit is op verschillende gebieden actief,
waaronder op het gebied van bouw- en productietechniek,
elektrotechniek,
energie,
milieutechnologie
en
materiaalwetenschappen.

Contact

Contact

Miran Papež

Jorge García García

E-mail

E-mail

miran.papez@guest.arnes.si

garciajorge@uniovi.es

Website

Website

www.scv.si

Universidad de Oviedo

www.uniovi.es

