Uw partner
entrili
voor digitale opleidingen
in arbeidsongevallenpreventie

U wenst natuurlijk dat uw medewerkers mee uw bedrijf helpen groeien. Investeer
daarom in een degelijk preventiebeleid, te beginnen met het sensibiliseren van
nieuwe medewerkers rond veilig werken. U bespaart er naast menselijk leed ook
heel veel kosten mee.

Wat kan entrili voor u doen?
Hun aanpak: op maat
Samen met u ontwikkelt entrili digitale opleidingstools voor het hele integratieproces (‘onboarding’) van nieuwe
medewerkers, onder andere op het vlak van uw veiligheidsbeleid. Dit proces begint al bij de selectie van de
medewerker.
Deze methode is ook geschikt om de competenties van bestaande medewerkers te versterken en testen.

Concreet: meetbaar, transparant en gebruiksvriendelijk
Stap 1:

Samen met entrili analyseert u op een geobjectiveerde manier de te verwerven competenties.

Stap 2:

Vervolgens wordt bepaald waar een werknemer in de verschillende tussenstappen moet staan, voor, 		
tijdens en na de aanwerving.

Stap 3:

entrili ontwikkelt een integratietraject op maat met effectieve, innovatieve e-learningmodules voor uw 		
medewerkers.

De voordelen van deze methode:
•

Uw medewerkers kunnen op eigen ritme en in een vertrouwde omgeving doorheen de pedagogisch zeer
aantrekkelijke opleidingen gaan.

•

U kunt hun leervoortgang perfect en op elk moment volgen.

•

Het integratieproces verloopt aanmerkelijk sneller.
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Wat zijn uw voordelen?
entrili geeft u
•

5% korting op de ontwikkeling van al uw digitale opleidingen en onboardings-journeys

•

10% korting op de licentie voor het gebruik van het entrili-platform/lms

Wie is entrili?
Begin 2017 stond de teller op 215 gerealiseerde trajecten en 160.000 begeleide medewerkers. Hiermee is entrili dé
expert in het ontwikkelen van onboardings-journeys en digitale opleidingen voor werknemers in België.
Het entrili-team gelooft sterk in een persoonlijke aanpak. Achter de schermen werkt een voltallige team dagelijks
samen, om onboardingstrajecten met passie te versterken.
Naast veiligheid kunt u bij entrili ook terecht voor trajecten in vier andere domeinen: kwaliteit, productiviteit,
professionele vaardigheden en professionele attitude.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem gerust contact op met
of

•

entrili • 0491 72 99 65 • https://www.entrili.com


•

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