
PRAKTIJKOPLEIDING  
IN LEUVEN 

MAART - MEI 2023

Professionele 
bartenderopleiding
Via opleiding naar werk in de horeca

GRATIS  
DEELNAME



PAST HET IN MIJN AGENDA?

• Opleiding overdag (op weekdagen van 9u tot 16u30)  
van 03/03 tot 17/04/2023*

• Horecastage (uurrooster van de horecazaak)  
van 18/04 tot 07/05/2023

• Afstudeermoment: 16/05/2023
(*) De opleiding is dus niet combineerbaar met een vaste job.

WAAR MOET IK ZIJN?
• De opleiding vindt plaats in centrum Leuven: in De Optimist 

(Vismarkt 7, 3000 Leuven)
• En we zoeken samen een stageplek bij jou in de buurt

KAN IK DAT BETALEN?
Ja, want deelname is gratis. 
Je behoudt zelfs je (eventuele) werkloosheidsuitkering.

Bartender is een fantastisch beroep waar veel vraag
naar is. Na de praktijkgerichte “Learning for Life”-
bartenderopleiding weet je alles om een carrière  
te starten achter de bar van een restaurant, hotel,
cocktailbar of een toffe brasserie. Zoveel mogelijkheden!

Bartending,
(straks) helemaal  
je ding?



MAG IK DEELNEMEN? JA, ALS...
• je minstens 18 jaar bent
• je op zoek bent naar een nieuwe job
• je beschikbaar bent van 03/03/2023 t.e.m. 07/05/2023
• je goesting hebt om in de horeca te werken  

(eerdere horeca-ervaring is niét vereist)

IS HET DE MOEITE?

Meer dan 20 cocktailrecepten, wijnen degusteren, latté’s en 
cappuccino’s maken, een tapcursus, verkooptechnieken, ... Deze 
bartenderopleiding is ‘all-in’ en levert een VDAB-erkend certificaat op.

En dat voor de prijs van nul (!) euro, in amper 2 maanden,  
met toptrainers én individuele hulp bij je zoektocht naar werk.

Dat vind je nergens anders.

http://vlaanderen.horecaforma.be/bartenderopleiding-leuven  
(of scan de QR-code op de achterzijde van deze folder)

http://vlaanderen.horecaforma.be/bartenderopleiding-leuven


Bartenders 
  can’t buy happiness, 
   but they can 
      prepare cocktails.
          And that’s about 
                  the same thing...

Deze opleiding is een samenwerking tussen:

Scan, doe mee  
& vind vlot werk  
als bartender

• Stel je kandidaat voor deze opleiding via 
http://vlaanderen.horecaforma.be/bartenderopleiding-leuven  
(of scan de QR-code)

• Of, nog eenvoudiger, stuur gewoon je contactgegevens naar  
Sofie Luyckx van Horeca Forma: 0496 94 57 21

Laat dan snel
van je horen:

Een beetje… veel…

heel veel
interesse?

Vind hier alle info, filmpjes, contactgegevens  
en het aanmeldingsformulier.

Vlaanderen
is werk

http://vlaanderen.horecaforma.be/bartenderopleiding-leuven

