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En weer dóór!

             

De kerstboom....

…. weer opgeborgen, de oliebollen al lang verteerd…. 
Alle wensen voor het nieuwe jaar in ontvangst genomen en ook
geretourneerd…
Kortom: het jaar 2018 heeft zijn aanvang genomen.
Over tot de orde van de dag.

Of nee, toch niet.  
Tenminste, als het aan Gelling Veiligheid ligt.

Want Gelling wil graag dat Nederland elke dag een beetje veiliger
wordt.
En hij is bereid om daar veel voor te doen. 

Dus niks ‘over tot de orde van de dag’. Integendeel!
Het is tijd voor actie en voor nieuwe dingen!

Zo heeft Gelling…
… voor het voorjaar van 2018 weer veel opleidingen voor
veiligheidsspecialisten op stapel staan, omdat het zo belangrijk is dat
er in elke organisatie een goed opgeleide veiligheidsman of -vrouw
rondloopt.

En één van deze voorjaar-opleidingen wil hij graag wat meer in het
zonnetje zetten: De opleiding OVK / MVK die wordt gegeven in
Woerden en Rotterdam.

Deze opleiding start op 13 februari met de eerste lesdag. Eind juni zijn

Gelling Veiligheid

Opleidingen, boeken/software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement,verandermanagement
en arbeids en procesveiligheid

Adres

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

6 februari 2018
OVK-nascholingsdag: Training Veiligheid
en gedrag
Rotterdam

8 februari 2018
Start opleiding OVK bouw
Utrecht / Ede

13 februari 2018
Start opleiding OVK 
Woerden / Rotterdam

13 februari 2018
Start opleiding OVK
Bergen op Zoom

14 februari 2018
Start opleiding OVK
Rotterdam
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mailto:info@gelling.nl
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http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/training-veiligheid-en-gedrag/
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http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
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http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/


Pagina 2 van 2

de cursisten in het bezit van het OVK-diploma, waarna ze doorgaan
voor het diploma van Middelbaar Veiligheidskundige.

Wat denk je?
Zou deze opleiding in Woerden en Rotterdam iets voor jou kunnen
zijn?
Dan kun je verschillende dingen doen:

Lees meer over deze opleiding OVK / MVK op de website van
Gelling Veiligheid  en meld je aan
Download de brochure 
Bel (0180 - 319298) of mail naar Gelling Veiligheid

Tenslotte…
… wenst Gelling je een gezond, gelukkig en zeker ook veilig 2018 toe. 
Hij hoopt je, ergens in dit jaar, op een dag de hand te kunnen
schudden.
Tot dan!

Sipke Gelling
Gelling Veiligheid

PS: Zijn Woerden en Rotterdam iets te ver weg van je woonplaats?
Kijk dan of er een OVK- opleiding is die dichter bij jou in de buurt wordt
gegeven.

Bekijk de website van Gelling Veiligheid

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid
Vragen? Mail ons of bel ons (0180-319298 of 06-51314903)

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

www.gellingveiligheid.nl.

15 februari 2018
Start opleiding OVK
Zwolle

12 maart 2018
Start opleiding OVK
Nuth (L)
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