Vakkundig omgaan met
verantwoordelijkheden.

BEDREVEN IN
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

BRÜNEN
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
ONTZORGT.
Herkent u dit?
“De wetgeving omtrent ARBO zaken verandert voortdurend. Ik heb geen tijd om mij
te verdiepen in welke opleidingen er voor welke werknemers verplicht zijn en/of
wie deze opleidingen of adviestrajecten voor ons kan uitvoeren.”
Na jarenlange ervaring zijn wij tot de conclusie gekomen dat ‘ontzorgen’ het keyword
is voor veel bedrijven en (onderwijs)instellingen.
Brünen Bedrijfsopleidingen ontzorgt bedrijven en (onderwijs) instellingen bij de
planning van alle bedrijfs- en/of onderwijs opleidingen en adviestrajecten. Daarnaast
leveren we een unieke dienst: eenmaal opgeleid via ons, betekent nooit meer
omkijken wanneer de medewerkers weer op moeten voor de herhaling of vervolg
opleiding (signalerende functie). Wij houden u op de hoogte.

Voordelen voor u:
• Al uw opleidingen en adviestrajecten worden door ons gecoördineerd.
• Jaarlijkse/ 5 jaarlijkse/ 10 jaarlijkse herhalingstrajecten worden door ons
tijdig aangegeven en in overleg met u gepland.
• 1 aanspreekpunt voor al uw opleidingen en adviestrajecten.
• U betaalt een zeer scherpe prijs voor het opleidings- of adviestraject.
• Wij kunnen u helpen met de aanvraag van subsidies.

TARIEVEN
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
•
•
•
•
•
•
•

VCA cursus Basis/VOL (1 dag)
BHV volledig (1 dag)
BHV herhaling (1/2 dag)
BHV in-company (1 dag)
Heftruck in-company (1 dag)
Hijsen in-company (1/2 dag)
Hoogwerker in- company (1/2 dag)

€ 99,00 per persoon
€ 99,00 per persoon
€ 49,50 per persoon
€ 99,00 per persoon*
€ 99,00 per persoon*
€ 49,50 per persoon**
€ 49,50 per persoon**

Andere/aanvullende wensen? Neem contact met ons op.

VCA C
EN EXURSUS
AMEN
V
AN € 19

• VCA examen basis/vol/vil-vcu € 60,00 per persoon
• Alle genoemde bedragen zijn excl BTW.
* genoemde prijs is op basis van minimaal 7 personen in-company
** genoemde prijs is excl. reiskosten

5,-

€159,-

Brünen Bedrijfsopleidingen
Kuipersdijk 230
7512 CN Enschede

T 053 - 431 11 11
info@brunen.nl
www.brunen-bedrijfsopleidingen.nl

BEDREVEN IN
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

