
Missen, missen en nog eens missen

  
  

Missen

Het is in de praktijk  gebleken dat (arbo)/risico/veiligheidsprofessionals in
hun dagelijks werk regelmatig te maken krijgen met problemen waarbij
kennis van de wetgeving en  rechtspraak of jurisprudentie heel goed van
pas komt.
Die kennis is niet altijd aanwezig, of up-to-date.
Dat is een heel gemis, waar u als veiligheidsspecialist of arbo-professional
gelukkig iets aan kunt doen...
U kunt namelijk een opleiding volgen om  op een  zeerpraktijkgerichte
manier  u verder te verdiepen en de kennis op te doen die wellicht nog voor
een deel ontbreekt.

Missen
Als u op zoek gaat naar een voor u geschikte opleiding dan ga je uiteraard
eerst zoeken op het Internet.
Wanneer u de woorden 'Opleiding Wetgeving en Aansprakelijkheid' intypt,
vindt Google in 0,34 seconden wel 430.000 resultaten.
Hoe kiest u  nu zo snel een geschikte opleiding ?
Een keuze maken kan wel eens gemakkelijker zijn dan u denkt.
Gelling vertelt u namelijk graag over de Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid van Gelling Veiligheid.
Dit is een opleiding van 5 dagen met een evenwichtige mix van theorie en
praktijk.
Waarom doet hij dat?
Omdat dit een opleiding is die verder gaat waar andere opleidingen
stoppen: Door deskundige juridische praktijkdocenten worden ook
onderwerpen behandeld die in de reguliere opleidingen missen.
Onderwerpen zoals bouwregelgeving, de warenwet en productveiligheid.

Gelling Veiligheid

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

8 maart 2018
Start opleiding MVK
Woerden

12 maart 2018
Start opleiding OVK
Nuth (L)

20 maart 2018
Start Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid, 13e editie

10 april 2018
Start opleiding OVK 
Woerden / Rotterdam 
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Ook krijg u inzicht in de processen die een rol spelen bij de
medezeggenschap en in de rol van de professional in dat proces. En, heel
veel jurisprudentie....

En nog eens missen
Bovendien krijgt u, als u zich inschrijft voor de Leergang
Wetgeving en Aansprakelijkheid van Gelling Veiligheid, een
gratis iPad mini met daarop al het cursusmateriaal van hem
cadeau.
Een mooie extra, dus.
Die wil je toch niet missen?

Nieuwsgierig geworden naar de Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid?
Lees er dan alles over op de website van Gelling Veiligheid en schrijf u in.
.
Gelling hoopt van harte...
... dat hij u op deze opleiding de hand kan schudden in maart.
Hebt u nog vragen? Bel (0180-319298) of mail hem gerust!

Sipke Gelling
Gelling Veiligheid

PS:  

Voor de Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid  zijn nog maar 1 of 2
plekken beschikbaar.
De eerste lesdag van de Leergang is op 20 maart.
Ja, inderdaad, dat is al snel!
Maar zeg nou zelf: deze opleiding wil je toch niet... missen?

Lees meer over de Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid op de website
van Gelling Veiligheid

Gelling Veiligheid is ook aanwezig op de beurs Safety and Health op 11
en 12 april 2018 / Ahoy, Rotterdam

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.
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