Vinçotte Academy

Train uw personeel in preventie,
veiligheid, kwaliteitsbeheer
en respect voor het milieu

Als bedrijf speelt u een belangrijke maatschappelijke rol in deze zaken. Het is belangrijk dat u uw
medewerkers op de hoogte stelt van de regels en voorschriften die u hiervoor in het leven roept.
Het opleidingsprogramma van Vinçotte Academy helpt u om uw doelstellingen op deze gebieden te
bereiken.

De troeven van AXA
Als Corporate klant van AXA Belgium geniet u, als u een Arbeidsongevallenpolis hebt afgesloten, van:
8% korting bij inschrijving voor een in de catalogus vermelde opleiding
(www.vincotte-academy.be rubriek opleidingen)

■■

U kunt ook gebruik maken van de subsidiemaatregelen die van toepassing zijn op de opleidingen op basis van de
Q*For-erkenning van Vinçotte Academy.

Voordelen:
Door een beroep te doen op Vinçotte Academy kunt u rekenen op:

■■ de ervaring van Vinçotte als toonaangevende Belgische leverancier van veiligheids-, kwaliteits- en milieudiensten
■■ de deskundigheid van meer dan 800 ingenieurs en technische experts
■■ lesgevers die rechtstreeks betrokken zijn bij het verduidelijken van de praktische toepassingen van wetteksten en die ervaring
hebben met het uitvoeren van audits en inspecties

Wat kan Vinçotte Academy voor uw bedrijf betekenen?
Vinçotte Academy biedt u kwaliteitsvolle opleidingen en oplossingen, aangepast aan uw interne behoeften op het vlak van preventie,
veiligheidsmanagement, milieumanagement en kwaliteitscontrole.
Daartoe implementeert het bedrijf de meest recente onderwijsmethoden en -technieken, ondersteund door eigen publicaties.

Enkele voorbeelden van opleidingen in verschillende domeinen
Regelgeving, wetgeving

■■

Elektrische installaties
■■ BA4 – gewaarschuwd persoon
■■ BA5 – vakbekwaam persoon
■■ opleiding hoogspanning

Veiligheidsfuncties en opleidingen

■■ vorkheftruckbestuurder
■■ aanslaan van lasten
■■ bediener loopkraan (rolbrug)
■■ steigerbouwer
■■ werken met een stapelaar
■■ werken met ladders

Zorgsystemen en normeringen

■■ ISO45001
■■ lasserskwalificaties
■■ VCA

Speciale technieken

■■ risicoanalyse als werkinstrument

voor de uitvoering en handhaving
van de wetgeving inzake welzijn
op het werk
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Vinçotte Academy in het kort
Sinds de oprichting in 1998 is Vinçotte Academy uitgegroeid tot één van de belangrijkste technische kennisaanbieders in het land met
jaarlijks meer dan 1 200 trainingen voor meer dan 10 000 deelnemers.
Vinçotte heeft ook een Technisch Opleidingscentrum in Vilvoorde voor zowel theoretische als praktische opleidingen, met meer dan 780 m²
praktijkruimte.
Een compleet opleidingsaanbod is te vinden op www.vincotte-academy.be.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem contact op met: Vinçotte Academy

Telefoon: 02 674 58 57
E-mail: academy@vincotte.be

of AXA Safety Advice Services

Telefoon: 02 622 76 90
E-mail: adviceservices@axa.be
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