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Waarom spijt-optanten een beloning verdienen
Gelling
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veranderingsmanagement
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De spijt-optant
Een spijtoptant is in het algemeen iemand die een keus heeft gemaakt, en
daar later op terug wil komen omdat hij spijt heeft van die keus.
Spijt-optanten zijn er in allerlei soorten en maten. Zo zou het bijvoorbeeld
kunnen dat u er een bent.
Misschien dat u er een tijd geleden voor had gekozen om NIET de HVKopleiding van Gelling Veiligheid te gaan volgen, maar heeft u daar nu toch
een tikkeltje spijt van. U denkt mismoedig aan wat u heeft laten liggen: een
praktische opleiding van door de wol geverfde veiligheidsspecialisten in een
kleine en persoonlijke setting, een groot netwerk van andere hvk-ers om mee
te sparren en overleggen, een klinkende cv en een mooie carrière in de
veiligheid... Tja, Gelling snapt dat u daar een beetje spijtig over bent.....
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De beloning
Het goede nieuws is: het kan nog! Het is nog niet te laat...

Social media

Het roer kan nog om, de bakens kunnen nog verzet, de koers kan nog
gewijzigd en nieuwe horizons kunnen nog worden ontdekt.

Voor de spijt-optanten die zich alsnog aanmelden voor de opleiding HVK met
als startdatum 25 maart 2015 heeft Gelling Veiligheid echt alle begrip.
Sterker nog, hij wil uw moed voor uw koerswijziging graag belonen.
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Bij aanmelding krijgt u van hem een iPad Mini en een
exemplaar van het net uitgekomen boek "Omgaan met
risico's" van Cees Muusse en Siep Slager.

Meer weten?
Bekijk de informatie over de HVK-opleiding van Gelling Veiligheid
of
Bel (0180-319298 / 06-51314903) of mail met Gelling Veiligheid.

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Meld je hier aan!

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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