Uw partner
CEPS
Voor de opleiding van uw personeel

Uw activiteiten zijn in volle ontwikkeling. U richt zich tot nieuwe markten.
Groei is uw prioriteit. Uw veiligheidsbehoeften moeten deze expansie volgen.

Wat kan CEPS voor uw bedrijf doen?
CEPS en zijn zustermaatschappijen begeleiden en helpen u in het concretiseren van uw veiligheidsstrategie.

Hun aanpak: globaal en multidisciplinair
CEPS, A-First, Cresept, Vidyas en Training Solutions adviseren en vormen uw medewerkers in veiligheid en
welzijn op het werk. Ze geven uw personeel een stevige theoretische basis mee die gepaard gaat met dynamische
opleidingen. Dat kunnen zowel basis- als hogere opleidingen zijn. ESM verhuurt, verkoopt of onderhoudt al het
veiligheidsmaterieel waarmee uw installaties uitgerust moeten zijn. Binnen de organisatie van CEPS vindt u dus een
oplossing voor het geheel van uw veiligheidsbehoeften.

Hun opleidingen: een heel ruim gamma
Deze opleidingen zijn georganiseerd in zes categorieën of “Scholen”:
•
		

Goederenbehandeling: heftruckchauffeur, rolbrugbedienaar, bedienaar hoogtewerker, besturen van 		
voertuigen voor burgerlijke bouwkunde…

•

Brand: brandpreventie in het algemeen, dragen van een masker, eerste interventieploeg…

•

Hulpverlening: nijverheidshelper, gebruik van automatische externe defebrilator…

•

Milieu: preventie in het kader van pollutie, norm ISO 14001…

•

Rugschool: rugpijnpreventie, manueel hanteren van lasten en strijd tegen sedentair leven.

•

Security: uitvoerend personeel, leidinggevend personeel, controle van personen…

Voor de preventieadviseurs stelt Vidyas eveneens het volgende voor:
•

opleidingen op maat: basisveiligheid VCA en VCA voor leidinggevenden, veiligheid

•

de organisatie van workshops en studiedagen rond actuele thema’s: opstellen en testen van een
urgentieplan, opstellen van een risicoanalyse en uitvoeren van de maatregelen, conflictbeheer,
alcohol op het werk, stressmanagement, slachtofferopvang, ongevallenanalyse aan de hand van de
‘oorzakenboommethode’...

•

de organisatie van continue opleidingscycli in de zeven welzijnsdomeinen en in preventie.
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Wat zijn uw voordelen?
•

U geniet een korting van 10% op de prijs van de opleidingen van CEPS en zijn zusterondernemingen.

•

De workshops zijn erkend in het kader van de verplichte bijscholing voor preventieadviseurs (KB 17.05.07).

Wie is CEPS?
•

Het meest gereputeerde opleidingscentrum van het land in zijn domein.

•

10 centra gespreid over het hele land.

•

Meer dan 30 jaar ervaring.

•

Jaarlijks meer dan 22.000 stagiairs opgeleid in hun verschillende centra of bij de klant zelf.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem gerust contact op met
of

•

CEPS • 02 376 94 74 • info@ceps-esm.be • www.ceps-esm.be


•

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