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Pas op: Opstapje!
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres

In de bouw….
…. kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Een ongeluk zit in een klein hoekje en
kan grote gevolgen hebben. Goed oppassen, op jezelf en op anderen, dat is
het devies.
Veiligheid in de bouw… maar hoe?
Volgens de wet moet een preventiemedewerker deskundig en ervaren zijn,
maar toch is een specifieke opleiding is niet verplicht. Iedereen in het bedrijf
mag de functie van preventie-medewerker bekleden. Maar hoe ben je een
goede preventie-medewerker? Hoe weet je zeker dat je vol zelfvertrouwen
zorgt voor de veiligheid van jezelf en van je collega’s in de bouw?
Workshops
Voor preventie-medewerkers die hun werk goed en met vertrouwen willen
doen organiseren Arbouw en Gelling Veiligheid op verschillende plekken in
het land een een serie workshops, speciaal voor de preventiemedewerkers
in de bouwnijverheid. De workshop-deelnemers krijgen in drie dagdelen
theoretische en praktische handvatten aangereikt om hun rol in de praktijk
goed te vervullen.

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
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Start leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid
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Maar Gelling, hoe zit dat nou met dat opstapje?
Kijk op www.ovkbouw.nl
Als je je je als preventie-medewerker echt verantwoordelijk voelt voor de
veiligheid in de bouw, heb je eigenlijk de diepgang van de opleidingen
Operationeel Veiligheidskundige en Middelbaar Veiligheidskundige nodig.
Het volgen van de workshop van Arbouw is een goede start. Heb je de
workshop gevolgd, dan krijg je voor deze opleidingen zelfs een dag
vrijstelling om naar de ovk voor de bouw op te stappen. De workshop is voor
deze opleidingen dus een heel mooi …. opstapje.....

Vragen? Bel (0180 - 319298 / 06 - 51314903) of mail ons.
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