
 

  

 

Geen vuurwerk....

  
 

 

   

                                                                                                                            

Gelling hoorde het...
.... onlangs op het nieuws: dit jaar geen vuurwerk met oud en nieuw. 

En: hij heeft daar eigenlijk niet echt een uitgesproken mening over. Het is
gewoon zoals het is. 

En ja, hij moet het toegeven, soms denkt hij wel eens stiekem: Geen vuurwerk?
Dat is niet spannend, dat niet. Maar het is in ieder geval wel een stuk veiliger. 

 

En eigenlijk...
... geldt datzelfde ook voor de opleidingen van Gelling. Ze zijn niet spectaculair,
maar wel spectaculair goed. 

Zijn opleidingen gaan niet met harde knallen en veel geluid gepaard. Geen
groots spektakel waar, als de rookwolken optrekken en je de volgende dag duf
uit het raam kijkt, niets meer van over is.
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Agenda 2020

17 december 2020
Start digitale / fysieke vervolgmodule
MVK opleiding

 

26 januari 2021
Start digitale / fysieke OVK - MVK
opleiding voor de bouw in Houten

 

4 maart 2021
Start opleiding Hogere Veiligheidskunde

 

Bekijk de agenda op de website

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-bouw/
http://gellingveiligheid.nl/hvk-opleiding/
http://gellingveiligheid.nl/agenda/


Nee, dan geeft Gelling toch de voorkeur aan zijn kwaliteitsopleidingen met
zoetgevooiste veiligheidsexperts die alles (en dan ook echt alles!) over veiligheid
weten en waar je dus veel van kunt leren. Die opleidingen van Gelling, dat zijn
geen vuurpijlen en gillende keukenmeiden, maar ook zeker geen lullige
knalrotjes of sterretjes die als een nachtkaars uitgaan....

 

Over steengoede opleidingen gesproken...
Gelling heeft nog een paar prachtige opleidingen in het verschiet voor je. Om het
oude jaar goed mee te eindigen of het nieuwe goed mee te beginnen. 

Gewoon goede opleidingen, waarbij je een goede basis krijgt en je van
doorgewinterde veiligheidsspecialisten alles over veiligheid leert. Van OVK tot
MVK tot HVK, kies maar uit....

 

Tenslotte...
 ... hoopt Gelling jou, op één van zijn opleidingen   spreekwoordelijk of digitaal de
hand te kunnen schudden. Op gepaste afstand, uiteraard.... maar toch. Daar
verheugt hij zich op!

 

Met hartelijke groet, 
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
 

BEKIJK DE WEBSITE van Gelling Veiligheid
SCHRIJF JE IN voor de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid
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Social media

 

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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