Cursus Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid
en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving
en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie. Wilt u preventiemedewerker worden binnen
uw organisatie? Schrijf u dan nu in voor de cursus Preventiemedewerker. Acaleph verzorgt voor u het
gehele traject, van de cursus tot examen en het certificaat.
Na afloop van de cursus Preventiemedewerker legt u een examen af. Onze ervaren en eveneens
vakbekwame instructeurs zullen erop toezien dat u uw Preventiemedewerker examen goed
voorbereid kunt afleggen.
Voor meer informatie over deze cursus Preventiemedewerker kunt u contact opnemen met ons
team.
Doel van de cursus Preventiemedewerker:
Na deze cursus zijn de deelnemers wegwijs gemaakt in de Arbo-wetgeving. Ze kunnen gevaren
herkennen en risico’s beoordelen. Waarna ze planmatig werken aan verbeteringen en zorgen voor
een veilige en gezonde werkplek. U bent instaat om simpele oplossingen en adviezen te verschaffen
over preventie. U bent bekend met het registreren en onderzoeken van ongevallen en kunt
voorlichting geven over veilig en gezond werken.
Les aanpak van de cursus Preventiemedewerker:
De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden
verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om
actief deel te nemen.
Onderwerpen tijdens de cursus Preventiemedewerker:
Arbo-wet
Verplichtingen werkgever en werknemer
Functieprofiel preventiemedewerker
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Plan van aanpak
Invoeren veranderde wetgeving in het bedrijf
Locatie van de cursus Preventiemedewerker:
De Preventiemedewerker cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in
Geleen, Venlo, Tilburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een
andere door uzelf te kiezen locatie in heel Nederland of België.

Cursus Preventiemedewerker

Specificaties:
Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 12 cursisten
Individuele inschrijvingen zijn mogelijk op basis van beschikbaarheid
De cursus Preventiemedewerker wordt gegeven in 1 lesdag van 8 uur
De cursus Preventiemedewerker wordt afgesloten met een competentietoetsing
De cursist ontvang na de cursus een bewijs van deelname in creditcardformaat
De geldigheidsduur is 10 jaar
Prijs is inclusief examen en cursusboek.
Voor meer informatie en uitleg over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u
kunnen bieden kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team. Acaleph Vooruitstrevend in
veiligheid.

