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Alles wat je wilde weten over.... landelijke dekking
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
Mobiele telefonie?
De titel van deze nieuwsbrief wekt wellicht verbazing bij u op.
Misschien vraagt u zich af: Is Gelling Veiligheid een nieuwe weg ingeslagen?
Geen veiligheidsopleidingen meer, maar mobiele telefonie, 4g, internet en
datastreaming?
Nee, gelukkig niet. Dat zou niets voor Gelling zijn. Die voelt zich veel te veel
thuis in de wereld van veiligheid. Begrijp me goed, zijn telefoon en computer
zijn hem dierbaar, maar verder dan dat gaat het niet.
Maar hoezo dan toch… landelijke dekking?
Gelling heeft in de zomervakantie ook niet de hele tijd stil gezeten. Natuurlijk
is hij op vakantie geweest........ Maar hij is ook bezig geweest met het
contacten leggen, praten, overleggen… En dat allemaal om landelijke
dekking te bereiken.
Want dat wilde hij: een soort van landelijke dekking voor zijn opleiding voor
Operationeel Veiligheidskundige (OVK). Om dit te bereiken heeft hij
samenwerkingsverbanden opgezet met VAPRO Den-Haag, Aboma Ede,
Apply Terneuzen en Copla Harderwijk. Op deze manier is er, mocht u een
OVK-opleiding overwegen, altijd een Gelling-opleiding waarvoor u niet
urenlang onderweg bent.

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

Agenda
16 september 2015
Start opleiding OVK Rotterdam
8 oktober 2015
Start opleiding OVK Bunnik
15 oktober 2015
Verdiepingsdag "Het zal mijn tijd
wel duren,nieuwe arbowetgeving"
Doorn
5 november 2015
Start opleiding OVK Zwolle
15 maart 2016
Start leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid

Gebruik maken van Gellings’ landelijke dekking?
Wilt u binnenkort een opleiding Operationeel Veiligheidskundige volgen?
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display
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Dan heeft Gelling in de komende maanden de volgende opties voor u
beschikbaar:

16 september Start opleiding Operationeel Veiligheidskundige in Rotterdam
8 oktober
Start opleiding Operatioineel Veiligheidskundige in Bunnik
5 november Start opleiding Operationeel Veiligheidskundige in Zwolle

Social media

Gelling hoopt...
... u in één van de komende maanden te ontmoeten. Is het niet op een
opleiding voor Veiligheidskundige, dan toch wel bij een andere opleiding van
Gelling Veiligheid. Want er staan weer mooie dingen op stapel……

Meer weten over de opleiding Operationeel Veiligheidskundige van Gelling
Veiligheid?
Bel ons (0180-319298 - 06-51314903), mail ons of neem een kijkje op de
website van Gelling Veiligheid.

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Aanmelden voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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