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Eenzame fietser
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

KIJK!
Een fietser.
Een eenzame fietser, op een verlaten weg.
In de zon, zwoegend op zijn pedalen.

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

Onderweg naar....

Agenda

Tja.

24 mei 2017
Start opleiding OVK

Naar wat eigenijk?
Misschien....
.. is het een direct leidinggevende of een teamleider die het
veiligheidsbewustzijn in zijn organisatie wil vergroten?
Wellicht op weg naar een opleiding OVK ... Bij Gelling Veiligheid starten er
in het komend half jaar over het hele land verspreid weer een paar van deze
opleidingen met onze samenwerkingspartners als VAPRO,APPLY en
ABOMA
Dus, dat zou heel goed kunnen.

Maar misschien...

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

Rotterdam
12 september 2017
Start OVK BOUW
Bunnik
21 september 2017
Start opleiding OVK
Woerden

27 september 2017
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... is het een cursist van Gelling die op weg is naar de boekhandel voor een
nieuwe pocket met de laatste Arbowetgeving van Gelling. Omdat hij had
gehoord dat er nieuwe dingen instonden over de versterking van de positie
van de preventiemedewerker, de preventieve rol van de bedrijfsarts of
arbodienst, de verschillende systeemvoorschriften die ervoor zorgen dat er
wordt gezorgd voor de veiligheid van de medewerkers en over de rechten en
plichten van personen en organen? Misschien omdat zo’n pocket zo handig
is om mee te nemen naar een vergadering?
Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn...
Of misschien...

Start HVK-opleiding
12 oktober 2017
Start opleiding OVK
Zwolle

Social media

... is het een OVK-er die op weg is naar de nascholingsdag voor OVK-ers
van Apply op 17 mei met als thema ‘Veiligheid is een contactsport’. Waar je
meer leert over het goed leggen en onderhouden van contacten met met
medewerkers en leidinggevenden, omdat je veiligheid nu eenmaal samen
creëert?
Dat zou ook nog kunnen....

Dit is de fietser van dichtbij. Je ziet niet wie hij is. Je ziet hem immers op de
rug. Maar... hij draagt een rugzak van Gelling Veiligheid.
Dus vroeg of laat komt u hem daar tegen.
Tenminste....
... als u ook op weg gaat!
En dat hoeft niet persé met de fiets.
Gelling ontmoet u daar graag!

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan! Schrijf u hier in
www.gellingveiligheid.nl.

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display
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