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E-LEARNING IN UW HUISSTIJL

ONLINE LEREN VOOR FINANCE PROFESSIONALS

5 redenen om te kiezen voor E-learning:

• E-learning Academy in uw look & feel

• 24/7 toegang op ieder device tot meer dan 50 E-learning modules

• Volledig ontzorgd: geen onderhoud en geen onverwachte kosten

• Inzicht in voortgang en ontwikkeling per deelnemer

• Ontwikkel specifieke E-learning content op maat 

Meer weten? Ga naar elearning.alexvangroningen.nl/academy/incompany

Benieuwd hoe uw academy

eruitziet? Vraag een demo aan via

elearning@alexvangroningen.nl

http://elearning.alexvangroningen.nl/academy/incompany


Interesse gewekt? Bel 020 639 00 08

ONBEPERKT ONLINE LEREN MET UW EIGEN ACADEMY

De E-learning Academy wordt geïntegreerd in een op maat gemaakte omgeving met de branding van uw bedrijf. Al uw 

collega's en relaties kunnen onbeperkt kiezen uit 50 online modules over uiteenlopende financiële onderwerpen. Volg 

bijvoorbeeld online cursussen over De Hedendaagse Controller, Financiële Analyse en BTW. Ontwikkel ook uw eigen 

content, speciaal voor in uw academy. Leuke onboarding modules of interviews met collega's, relaties of klanten.





OP ELK DEVICE

Altijd en overal

ALTIJD ACTUEEL

Elke maand nieuwe modules

Alex van Groningen is sinds 1994 de kennispartner voor de finance professional. Wij bieden 

financials inspirerende mogelijkheden om verder te komen in ontwikkeling van kennis, netwerk 

en carrière. Als opleidingsinstituut en uitgever organiseren wij evenementen zoals Leadership in 

Finance, CFO Day en M&A Awards, verzorgen wij ruim 60 opleidingen, geven we diverse vakbladen 

uit en beheren we tientallen sites zoals AlexvanGroningen.nl, Controlling.nl, AccountantWeek.nl, 

CFO.nl, FM.nl en Finance.nl. Lees meer op Corporate.AlexvanGroningen.nl.
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Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit programma. Lees de voorwaarden op AlexvanGroningen.nl. 

GEÏNTERESSEERD IN DE MOGELIJKHEDEN?

Graag kom ik bij u langs voor een vrijblijvende demonstratie en advies. 

Marc Doosjen 

Manager E-learning Academy 

	 +31 20 639 0008 

	 +31 6 1117 7819

	 mdoosjen@alexvangroningen.nl

WILT U UW KENNIS EFFICIËNT OP EEN HOGER NIVEAU 
BRENGEN?

TOPDOCENTEN

Ontwikkeld door experts 

PE CERTIFICERING

Behaal efficiënt uw PE-uren


