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Gesnuffeld aan veiligheid? Dan nu dóór!

  
 

 

   
  

Na de opleiding OVK...
Heeft u de opleiding OVK met goed gevolg afgerond? Mooi, dan heeft u een
mooie basis gelegd voor het professioneel omgaan met veiligheid. Gefeliciteerd!

Maar....  nu we het er toch over hebben: Is dit  voor u het eindstation? 
Nu u tijdens de OVK-opleiding aan alle facetten van veiligheid heeft gesnuffeld,
heeft u dan geen zin om gewoon door te gaan? Want dat kan! Heel goed zelfs...

Op 11 april start namelijk de opleiding tot Middelbaar Veiligheidskundige in
Woerden. Deze opleiding is het vervolg op de opleiding OVK en sluit er naadloos
op aan. Gelling nodigt u van harte uit om aan deze editie deel te nemen. 

 
Waarom doorgaan?
Uiteraard is het zo dat meer kennis over veiligheid leidt tot meer veiligheid in uw
organisatie en dat is een groot voordeel voor u en al uw collega's.

Maar...

Wist u dat u, met een MVK-diploma op zak in de markt een hele hoop meer
waard bent?

Werkt u in een organisatie, dan is het MVK-diploma een ticket om verder op te
klimmen. En werkt u als zzp-er, dan kunt u uw uitgebreide kennis van theorie en
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Agenda 2019

4 april 2019
Opleiding Veiligheid en Leiderschap

 

11 april 2019
Start opleiding Middelbaar
Veiligheidskundige

 

17 April 2019
Start HVK-opleiding

http://www.sipkegelling.nl/
http://gellingveiligheid.nl/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/nieuwe-opleidingen-20182019/veiligheid-en-leiderschap/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
http://gellingveiligheid.nl/hvk-opleiding/
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praktijk meteen vertalen in een hoger uurtarief. 

 

Gelling nodigt u uit...
... om op 11 april te starten met de MVK-opleiding. In Woerden (de lokatie is
handig vlak bij het station).
En wat Gelling zelf stiekem een groot genoegen vindt: tijdens de
opleidingsdagen serveren ze echt een heerlijke lunch. Niet dat u dit gegeven
zwaar moet laten meewegen in uw keuze, maar toch is het een fijne
bijkomstigheid! :-)

Gelling zou het leuk vinden om u op 11 april onder het genot van een
Uitzonderlijk Goed  Broodje te ontmoeten en u een hand te schudden.

Dus, wat hem betreft: Tot gauw!

 

 
Met hartelijke groet,
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
 

 

Lees alles over de opleiding tot Middelbaar
Veiligheidskundige van Gelling Veiligheid
 

BEKIJK DE WEBSITE van Gelling Veiligheid
SCHRIJF U IN voor de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid
 

 

 

 

 

 

19 april 2019
Start opleiding pre-OVK

 

2 mei  2019
Het opstellen van een bedrijfsplan in het
kader van ontruiming en brand

 

8 mei 2019
Start opleiding OVK

 

5 september 2019
Start opleiding OVK

 

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid
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