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Inschrijfformulier Leergang Preventiemedewerker

  
U kunt dit formulier verzenden aan IRIV B.V.: 
  
• Afdrukken en e-mailen aan

Voorletters

Plaats

Ondertekening

Datum

Dhr.Mevr.

Voornaam

Aanhef

Functie

Achternaam

Handtekening

Deelnemer Leergang Preventiemedewerker

Organisatie

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum en -plaats

Functie

E-mailadres

Postadres

Postcode en -plaats

Bezoekadres

Bezoekpostcode en -plaats

Telefoon

Aantal medewerkers organisatie

Specifieke factuurgegevens
(Kenmerk/Inkoopnummer/Kostenplaats/Factuuradres)

Dhr.Mevr.Aanhef Voorletters

De kosten voor de Leergang Preventiemedewerker bedragen € 2.795,- excl. BTW.

De leergang geeft gewicht aan de functie van preventiemedewerker omdat zij diep in gaat op de inhoudelijke vakkennis. 
Waar dit bij bestaande cursussen vaak op de vlakte blijft, is er in deze leergang veel ruimte voor het uitdiepen van 
specifieke arbothema’s. Daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijke competentieontwikkeling. De rol van de 
preventiemedewerker neigt tegenwoordig steeds meer naar een ambassadeur op het gebied van veiligheid. Deelnemers 
leren hoe hier invulling aan te geven. 
  
Voor het programma en meer informatie: http://www.leergangpreventiemedewerker.nl  of bel met 085 – 877 18 47.

info@iriv.nl

Voorkeur startdatum

U zult deelnemen aan de reeks lesdagen die bij deze startdatum op de website vermeld staan.
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