
Pagina 1 van 2

 

  

 

Weer aan de slag...

  
 

 
 

                                                                                                                           

 

Present
Na een mooie zomervakantie, waarin hij onder andere met zijn 90-jarige moeder op vakantie
ging naar Frankrijk, wilde Gelling zich weer even present bij je melden. 

Misschien was jouw vakantie in deze tijden ietsje anders dan je je had voorgesteld. 
Toch hoopt Gelling dat jij, net als hij, hebt genoten en goed bent uitgerust. 

Gelling gaat in ieder geval weer fris en fruitig aan de slag. Hij heeft er zin in!

 

In deze nieuwsbrief....
... wilde Gelling u gewoon even gedag zeggen.

Bovendien wil hij u uitnodigen om eens naar zijn cursusaanbod te kijken. Want ook in deze
laatste vier maanden van het jaar zitten er weer mooie pareltjes bij, al zegt hij het zelf.

Tenslotte hoopt hij u, op één van zijn opleidingen, in herfst of winter de spreekwoordelijke

 Gelling Veiligheid

Opleidingen, boeken en 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
email info@gelling.nl

 

 

Agenda 2020

10 september 2020
Start  HVK-modules  Ongevalsanalyse,
Wetgeving & Aansprakelijkheid, Brand-
en Explosiegevaar

 

17 september 2020
Start fysieke OVK - MVK opleiding voor
de bouw (start gegarandeerd)

 

21 september 2020
Start digitale/ fysieke OVK - MVK
opleiding Coevorden (start
gegarandeerd)

http://www.sipkegelling.nl/
http://gellingveiligheid.nl/agenda/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/hvk-opleiding/
http://ovkbouw.nl/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
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 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 U IN voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid
 

 

 

 

 

 

23 september 2020
Start digitale / fysieke vervolgmodule
MVK opleiding (start gegarandeerd)

 

29 september 2020
Start digitale / fysieke OVK - MVK
opleiding industrie Woerden / Capelle
a/d IJssel (start gegarandeerd)

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid

 

Social media

 

 

http://gellingveiligheid.nl/
http://gellingveiligheid.nl/aanmelden-voor-nieuwsbrief/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/agenda/
https://nl.linkedin.com/in/sipke-gelling-2087b914
http://twitter.com/gellingpublish

