Virtuele bedrijven,
echte skills!

COFEP stoomt trainees klaar voor de echte bedrijfswereld door
hen aan het werk te zetten in virtuele bedrijven. Zo stimuleert
COFEP hun ondernemerschap door hen onder te dompelen
in een bedrijfsrealiteit met ERP-bedrijfsprocessen en
internationale samenwerkingen.

LEARNING BY DOING

COFEP

COFEP zorgt voor een veilige oefen- en leeromgeving
binnen een wereldwijde virtuele economie.
Trainees solliciteren naar functies en worden
geconfronteerd met een waaier aan taken,
procedures en afdelingen.
Aangezien virtuele bedrijven onderling ook
handeldrijven, krijgen trainees praktische
opdrachten en een heel realistische
documentenflow voorgeschoteld.
Trainees gaan aan de slag met ERP,
voeren klantgerichte communicatie
in verschillende talen met native
speakers, ontwikkelen een
webshop en zetten acties
op om klanten te werven.

Het Belgische netwerk van virtuele
bedrijven, bestaat sinds 1995 en telt
+/- 300 virtuele bedrijven in secundair,
hoger en volwassenenonderwijs.

Het COFEP-team verzorgt online en offline
events en biedt uitgebreide didactische en
methodologische ondersteuning aan trainers
van virtuele bedrijven.
COFEP maakt van een opleidingslokaal een heuse
werkplek en evolueert naargelang de tendensen
binnen het onderwijslandschap én het bedrijfsleven.

PEN WORLDWIDE
COFEP is lid van het wereldwijde netwerk, dat meer dan
7 000 practice enterprises omvat, verdeeld over 46 landen
in verschillende continenten.

VZW CONNECTIEF

COFEP is een project van vzw Connectief, een vzw die projecten
ontwikkelt en leidt die tegemoet komen aan de noden van
arbeidsmarktgericht onderwijs.

Virtueel werken,
echt leren!

Binnen ons netwerk van virtuele bedrijven staan volgende
thema's centraal: bedrijfsrealiteit, nationale samenwerking,
internationale transacties, bedrijfsprocessen in ERP en
ondernemerschap.

FOCUS

COACHING

COFEP verhoogt de motivatie van trainees door
een inspirerende werkplek te combineren met
uitdagende events.
De trainee krijgt de kans om competenties te
verwerven en te versterken die essentieel
zijn binnen echte bedrijven. Hij/ zij wordt
geconfronteerd met bedrijfsstrategieën
en –processen én verwerft inzicht in
de eigen skills en het jobdoelwit.
Het virtueel bedrijf brengt zowel trainers
als trainees dichter bij het bedrijfsleven.
De slaagkansen van de trainee in
voortgezet onderwijs en op de
arbeidsmarkt worden hierdoor
enorm vergroot.

Beslis je om aan te sluiten bij
COFEP, dan garanderen we je
opleiding en ondersteuning het hele
jaar door.

BEURZEN
Dankzij de organisatie van beurzen, zowel
online als offline, zorgen we voor extra
transacties tussen de virtuele bedrijven.

DIENSTEN
We verhogen de bedrijfsrealiteit door o.m. een BTWkantoor, een sociaal secretariaat, een pakjesdienst en
een immokantoor te integreren in ons eigen netwerk.

TOOLS
We beschikken over een gebruikersportaal voor trainers en
trainees, eigen banksoftware en een databank van virtuele
bedrijven wereldwijd. We integreren een kassasysteem voor
beurzen en buy buttons om betalingen in webshops van virtuele
bedrijven te faciliteren. We promoten het gebruik van ERP-software.

