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Hoe niets doen soms veel kan opleveren...
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den
IJssel

Nietsdoen
Gelling schrijft deze nieuwsbrief op een zinderend hete dag. De temperatuur
buiten past goed bij wat hij u wil vertellen:
Ga uitrusten!

Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den
IJssel
tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Stop even met werken, laad de energie weer op.
Laat je gedachten tot rust komen.
Duik in een goed boek, voeten omhoog, koel drankje bij de hand…..

Agenda

Want na de vakantie moeten we weer.
Besprekingen, vergaderingen, hard buffelen, verantwoordelijkheid dragen,
geld verdienen, regen, wind, novemberstormen….

Start Opleiding Operationeel
Veiligheidskundige (OVK), Den
Haag / Leidschendam

4 september 2015

8 oktober 2015
Na een pauze van je werk voel je je weer fris en energiek.
Je doet je werk weer beter als je helemaal opgeladen bent.
En dat is fijn voor je baas, voor jouzelf en ook goed voor je carrière…...

Koel
Rust tijdens een zomervakantie resulteert in een een koel hoofd waarmee je
na de vakantie goede beslissingen kunt nemen.
Bijvoorbeeld beslissingen over…..

http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display

Start Opleiding Operationeel
Veiligheidskundige (OVK), Bunnik

15 oktober 2015
Safety College On Tour over de
veranderingen in de Arbowet:
"Het zal mijn tijd wel duren"
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…of je op 15 oktober de bijeenkomst van Safety College On Tour over de
recente veranderingen in de Arbowet wilt bijwonen. Op de website van
Gelling Veiligheid lees je er alles over.

Social media

En misschien… is je hoofd nu al koel genoeg en heb je zin om je voor de
vakantie al in te schrijven? Dat kan!

Tot slot…
… wenst Gelling u een hele fijne vakantieperiode, met veel mogelijkheden
tot uitrusten. En hoopt hij u na de vakantie met zijn eigen koele hoofd te
kunnen ontmoeten op 15 oktober.

Informatie over Safety College On Tour over de verandering in de
Arbowet: "Het zal mijn tijd wel duren"
Inschrijven voor het zal mijn tijd wel duren
Inschrijven voor deze nieuwsbrief

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief op de website van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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