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controle van technische installaties en arbeidsmiddelen

€ 200,00 excl. BTW

opsomming en toelichting bij de controles met aandacht voor de inhoud en interpretatie van de controleverslagen

I.S.M.

omschrijving

OMSCHRIJVING

Als bedrijf worden we vaak geconfronteerd met allerlei verplichte controles , keuringen en nazichten van onze technische installaties, onze
arbeidsmiddelen en onze persoonlijke beschermingsuitrustingen.
Verschillende van deze controles moeten verplicht uitgevoerd worden door een Externe Dienst voor Technische Controles op de
Werkplaats (EDTC). Andere kunnen door een bevoegd persoon of door het bedrijf zelf uitgevoerd worden.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, betrokken bij de uitbating van technische installaties en
arbeidsmiddelen. We denken hierbij o.a. aan onderhoudsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, verantwoordelijken facilitair
beheer & technische dienst, leidinggevenden, preventieadviseurs, ...
De opleiding is een aanrader voor preventieadviseurs in het kader van de jaarlijkse bijscholing.

METHODOLOGIE

In deze sessie geven we een opsomming en toelichting bij deze controles .
Verder wordt aandacht besteed aan de inhoud en interpretatie van de controleverslagen en hoe we als bedrijf een passend gevolg kunnen
geven aan de eventueel vastgestelde tekortkomingen.

programma
Overzicht van de opgelegde controles en nazichten
Periodiciteit van deze controles en nazichten
Wie kan instaan voor de uitvoering ervan
Wegwijs in het controleverslag
Gevolggeving aan een negatief verslag
Toezichthoudende overheden
Wat te doen in geval de inhoud van het verslag vatbaar is voor discussie, of wanneer men niet akkoord is met de inhoud
Vraagstelling

praktisch
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
1 sessie(s) vanaf maandag 29/11/2021 - Brugge
LESDATA VOOR BRUGGE VANAF MAANDAG 29/11/2021

LOCATIE

CONTACT

Syntra West - Campus Ten Briele T: 078 35 39 30
Ten Briele 7
F: 051/268754
WWW.ESCALA.BE
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DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 29/11/2021

18:30

21:30

8200 Brugge

Tine@escala.be

Kies eventueel een andere locatie of tijdstip
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook
online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze
mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u
de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

docent
Bruno Toye , preventieadviseur, milieucoördinator, European Welding Specialist
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