Uw partner
Attentia
Voor opleidingen in preventie en bescherming

Om arbeidsongevallen zowel in aantal als omvang te verminderen, verplicht de
Welzijnswetgeving de ondernemingen om een preventieadviseur aan te stellen.
Indien zich echter een ongeval of een medisch incident voordoet, moeten er
intern ook personen aanwezig zijn die opgeleid zijn om de eerste zorgen tekunnen
verstrekken tot de gespecialiseerde hulpdiensten ter plaatse zijn.

Wat kan Attentia voor uw bedrijf doen?
Hun aanpak: globaal en multidisciplinair
Welzijnsbeleid vereist een globale aanpak. De werkgever stippelt samen met een multidisciplinair samengesteld
team het beleid voor preventie en bescherming uit. De risicobeheersing dient globaal te gebeuren en rekening
te houden met de adviezen op het vlak van de gezondheid van de werknemers en het toezicht erop, de
arbeidsveiligheid, de ergonomie, de arbeidshygiëne en de met het werk verbonden psychosociale belasting.

Hun opleidingen: praktijkgericht
•

Basisopleiding preventieadviseur niveau 3: een opleiding die de basiskennis bijbrengt die vereist is om de
taak van preventieadviseur adequaat uit te voeren in een kmo of als ondersteuning van de preventiedienst
in een grote onderneming.

•

Bijscholing preventieadviseur: tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw
preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren.

•

Opleiding EHBO – Hulpverlener (blended learning): een basisopleiding (theorie in online platform + 6u
klassikaal) of een bijscholing (theorie in online platform + 2u klassikaal).

•

Brandveiligheid - praktisch gebruik van blusmiddelen: met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw
medewerkers goed voorbereid zijn en weten hoe te reageren bij een mogelijke brandhaard.

•

E-learning beeldschermwerk: uw medewerkers krijgen de nodige tips rond zithouding, ergonomisch
werken, inrichten van de werkplek & beweging.
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Wat zijn uw voordelen?
Attentia geeft u rechtstreeks 10% korting op de hiervoor genoemde opleidingen.
Alle praktische info vindt u op www.attentia.be/academy

Wie is Attentia?
Attentia, partner in HR en Well-being, biedt producten en diensten aan op vlak van HR, Payroll, Preventie &
Bescherming en Well-being. Deze geïntegreerde aanpak levert onze klanten data en dus bredere inzichten voor
een succesvol HR & Well-being beleid. Attentia gelooft dat gelukkige mensen de drijvende kracht zijn achter elke
succesvolle onderneming.
Met meer dan 670 medewerkers, verdeeld over 40 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië staat Attentia ten
dienste van haar 15.000+ klanten. Meer informatie vindt u op www.attentia.be.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem gerust contact op met
of

•

Attentia • 02 526 86 44 • academy@attentia.be • www.attentia.be/academy


•

AXA Preventie • 02 622 76 90 • adviceservices@axa.be • www.axa.be
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