Hilti

Om het risico op arbeidsongevallen te verminderen

Is uw werknemer afwezig als gevolg van een arbeidsongeval?
Bescherm uw werknemers door het risico op ongevallen te verminderen. Hilti biedt u daarom een aantal
opleidingen aan op het gebied van veiligheid en preventie om de vaardigheden en productiviteit van uw
medewerkers te verbeteren, waardoor het risico op ongevallen verminderd wordt.

De troeven van AXA
Als corporate klant van AXA Belgium geniet u:

■■ een korting van 10% op de prijs van de opleidingen die Hilti aanbiedt
■■ professionele opleidingen, samengesteld in samenwerking met Constructiv, Confederatie Bouw en Volta

Wat kan HILTI voor u betekenen?
Een concrete en interactieve opleiding
Dankzij een dynamische, interactieve en praktische opleiding traint Hilti uw werknemers om veilig te werken.
Alle Hilti-opleidingen hebben gemeenschappelijke kenmerken:
praktische oefeningen ontwikkeld met partners om de risico’s op bouwplaatsen beter te visualiseren en te beperken
een geaccrediteerde STOP-methodologie (vervanging, technische, organisatorische en persoonlijke maatregelen)
speciaal materiaal, video’s, praktische oefeningen en simulators

■■
■■
■■

Praktijkgerichte opleidingen
Hilti heeft tientallen jaren ervaring op de bouwplaatsen van zijn klanten over de hele wereld.

■■ Basisopleiding

Deze opleiding geeft een overzicht van de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s op bouwplaatsen en hoe deze kunnen
vermeden worden.

■■ Haakse slijpers

Presentatie van de veiligheidskenmerken bij haakse slijpers, de mogelijke gevaren bij de toepassingen naargelang de sector en een
praktijkgerichte opleiding voor het vermijden van risico’s.

■■ Vonken

Verdieping van de risico’s verbonden aan vonken, praktische oefeningen en algemene regels in geval van nood.

■■ Thermische doorslijpers

Overzicht van de veiligheidskenmerken voor thermische doorslijpers, preventieve maatregelen voor gevaren bij het gebruik en een
praktijkgerichte opleiding voor het vermijden van risico’s.

■■ Stof

Deze opleiding richt zich op de mogelijke risico’s op korte en lange termijn als gevolg van stof,
het gebruik van methoden en andere technische oplossingen om de blootstelling eraan te verminderen
en productiviteitswinst door verhoogde competentie.

■■ Gebruik van chemische stoffen

De middelen om zich effectief te beschermen en hoe chemische producten kunnen worden afgevoerd met
inachtneming van de geldende wetten alsook een uitleg over de wijze van handelen bij een noodgeval.
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Hilti in een notendop

■■ wereldleider in bevestigings- en slooptechnieken voor bouwprofessionals
■■ meer dan 27 000 werknemers in meer dan 120 landen
■■ sinds 2014 hebben meer dan 40 000 mensen de gezondheids- en veiligheidsopleiding gevolgd
■■ ontdek het volledige aanbod op www.hilti.be
Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem contact op met Hilti

Telefoon: 02 467 79 18
Mail: be.health-safety@hilti.com
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