ETIC’S PARTNERS

Beheersing van de veiligheid

Uw activiteiten breiden uit en u boort nieuwe markten aan. Groei is uw prioriteit. Uw veiligheidsbehoeften
moeten deze expansie volgen en het is belangrijk om daar op een efficiënte manier op in te spelen.
ETIC’S PARTNERS helpt u bij de concrete uitwerking van uw veiligheidsstrategie.

De pluspunten van AXA
Als Corporate-klant van AXA Belgium geniet u van:
10% korting op de prijs van de opleidingen die worden gegeven en aangeboden door ETIC’S PARTNERS

■■

Voordelen:

■■ uw personeel is opgeleid inzake veiligheid en welzijn op het werk
■■ uw onderneming beschikt over al het veiligheidsmateriaal waarmee uw installaties uitgerust moeten zijn
■■ de preventieworkshops zijn erkend in het kader van verplichte bijscholingen voor preventieadviseurs
■■ KMO’s kunnen beroep doen op de KMO-portefeuille
De aanpak van ETIC’S PARTNERS
Dankzij de organisatie van ETIC’S PARTNERS kunt u binnen eenzelfde organisatie het antwoord op al uw vragen vinden.
CEPS, A-First, Cresept, Vidyas en Training Solutions bieden u geïntegreerde oplossingen en concrete opleidingen. Ze adviseren en leiden
uw medewerkers op inzake veiligheid en welzijn op het werk. Uw medewerkers krijgen zo een goede theoretische basis gekoppeld aan
dynamische opleidingen, of het nu gaat om basis- of hogere opleidingen.
ESM verhuurt, verkoopt en onderhoudt het veiligheidsmateriaal dat nodig is voor uw installaties.

Een zeer uitgebreide waaier aan opleidingen
Deze opleidingen zijn georganiseerd in zes categorieën of ‘scholen’:

■■ goederenbehandeling: heftruckchauffeur, rolbrugbedienaar, besturing van voertuigen voor burgerlijke bouwkunde ...
■■ brand: brandpreventie, dragen van masker, leden van de eerste interventieploeg ...
■■ rugschool: preventie van rugpijn, manueel hanteren van lasten en de strijd tegen sedentair leven
■■ veiligheid: werken op hoogte, in een gesloten ruimte, op een stelling ...
■■ milieu: preventie van milieuvervuiling, ISO 14001-norm …
■■ security: uitvoerend personeel, leidinggevend personeel, controle van personen
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Voor preventieadviseurs biedt Vidyas ook:

■■ opleidingen op maat: basisveiligheid VCA en VCA voor leidinggevenden, veiligheid voor de hiërarchische lijn, ongewenst gedrag,
BA4/BA5 voor personeel dat blootgesteld is aan elektriciteitsrisico’s

■■ de organisatie van preventieworkshops en studiedagen rond actuele thema’s: een noodplan opstellen en testen, risicoanalyse
en uitvoeren van maatregelen, conflictbeheer, alcohol op het werk, stressmanagement, slachtofferopvang

■■ de organisatie van doorlopende opleidingscycli inzake welzijn en preventie
ETIC’S PARTNERS in het kort

■■ meer dan 30 jaar ervaring
■■ in 10 centra verspreid over heel België worden elk jaar meer dan 22 000 stagiairs opgeleid
■■ alle info op www.yoursafetyingoodhands.be

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem contact op met ETIC’S PARTNERS

Telefoon: 02 376 94 74
Mail: info@etics-partners.be

of AXA Safety Advice Services

Telefoon: 02 622 76 90
Mail: adviceservices@axa.be
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