HSE - Officer
CPD geaccrediteerde cursus

DE HSE OFFICER

Jij bent de backbone èn het gezicht van het
arbeidsomstandighedenbeleid. Je staat middenin het
produktieproces waar je samen met de betrokken
afdelingsmanager(s) de arbeidsveiligheid op de werkvloer
continue verbetert.
Je identificeert de gevaren en de daaraan verbonden risico's,
weegt ze en stelt beheersmaatregelen op volgens de
arbeidshygiënische strategie. Je geeft toolbox meetings, onderzoekt incidenten, bewaakt de
machineveiligheid en onderhoudsfases. Dankzij jou verloopt het productie proces veiliger en
efficiënter.

ACCREDITATIE

Deze cursus is door het CPD Certification Service te London,
geaccrediteerd in september 2015 onder nummer 1133T35 met als
eindterm: working conditions and occupational safety safety course.
In Suriname werd de cursus in samenwerking met SIVIS al meerdere
keren succesvol aangeboden.
Een vergelijkbare Nederlandse cursus/opleiding is het OVK of
preventiemedewerker

DE AANPAK

Optima Arbo Academie zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door
kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat de kennis centraal. Tijdens de
trainingen zult u meer vaardigheden ontwikkelen.
Optima Arbo Academie daagt de deelnemers uit, laat ze nieuwe dingen ontdekken die
aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat een goed en krachtig leereffect.

PERSPECTIEF

Je kunt in de functie rollen vanuit een meer
specialistische functie en je daarna gaan verbreden.
Relatief vaak zit er iemand vanuit een praktijksituatie
op de post en/of is doorgegroeid in de organisatie.
Net als bij andere beroepen is er geen plafond. Je kunt
doorgroeien naar HSE teamleader (MVK), HSE
manager (HVK) of je specialiseren in ISO of milieu.

CURSUS SPECIFICATIES
Niveau:

SBO / VSBO / MAVO

Uitvoerder:

Optima Arboacademie BV

Adres:

Metselaarsweg 2, Salinja

Duur:

3 aaneengesloten dagen

Tijden:

08:00 tot 17:00

Prijs:

Naf. 950,00 excl. O.B.
Inclusief lesmateriaal

CURSUSDATA

·

5, 6 en 7 augustus 2020

·

December 2020

·

April 2021

DE CURSUS

Cursusprogramma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbowetgeving
Gevaren, risico's en preventie
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar
Besloten ruimte
Gereedschappen en machines
Tilles, dragen, struikelen, uitglijden
Werken op hoogte
Lassen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Arbo en ziekteverzuim
Ergonomische werkplek

Wat leer je in de cursus?
•
•
•

•

Knelpunten herkennen
Knelpunten beoordelen. Hoe ernstig is het risico? Over welk knelpunt moeten we ons
eerst druk maken?
Zoeken naar mogelijke oplossingen. Die worden meestal niet op een
presenteerblaadje aangereikt. Daarom leer je waar en hoe ze te vinden. De regels, de
normen en de oplossingen.
Hoe de knelpunten in de praktijk kunnen worden aangepakt en opgelost.

DE TRAINERS
Dhr. Huub Medina, veiligheidskundige

Drs. Arthur Nivillac, Arbo deskundige

INSCHRIJFFORMULIER CURSUS HSE OFFICER

Uw gegevens
Cursusdatum

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoon

Organisatie

Functie

Scan of mail deze pagina met uw gegevens naar info@optimacuracao.com
Of bel ons op +5999 465 4593

OPTIMA ARBOACADEMY

We bieden al enige jaren trainingen en cursussen aan voor P&O-ers, medewerkers
personeelszaken, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers, HR managers, bedrijfsmaatschappelijk
werkers, leidinggevenden, Arboverantwoordelijken, vakbonden en anderen die te maken
hebben met Arbo en verzuim.
Onze opleidingen duren meestal 1, 2 dagen of soms wat langer. Het zijn korte trainingen,
maar zeer intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij de professionals en hun bedrijf
met hun professionele ontwikkeling.
Optima Arbo Academy zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door
kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat de kennis centraal. Tijdens de
trainingen zult u meer vaardigheden ontwikkelen.
Optima Arbo Academy daagt de deelnemers uit, laat ze nieuwe dingen ontdekken die
aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat een goed en krachtig leereffect.

CONTACT DETAILS
Metselaarsweg 2
Curaçao
Tel: +5999 465 4593
E-mail: info@optimacuracao.com
Web: www.optimacuracao.com
Facebook: Arboacademie

