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RJ SAFETY & SECURITY 
VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN 

•  BHV BASISTRAINING
•  HOOFD EN PLOEGLEIDER BHV
•  BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIE
•  AGRESSIEBEHEERSING
•  EHBO BASISTRAINING
•  AED
•  VCA
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VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN BIJ RJ SAFETY & SECURITY 

 OMDAT SNELLE ACTIE
VERZUIM VOORKOMT.

EFFECTIEF EN REALISTISCH TRAINEN

Bij een aantal opleidingen biedt RJ Safety & Security de  

mogelijkheid om de theorie middels een E-learning te  

volgen. Trainen door middel van E-learning scheelt niet 

alleen tijd voor de werkgever, maar geeft ook flexibiliteit  

en gemak voor de cursist. De combinatie van theorie,  

middels E-learning, en realistische praktijktraining in ons 

eigen hightech trainingscentrum, maken de mogelijkheden 

die wij kunnen bieden tot een zeer effectieve, kosten-

besparende wijze van opleiden. 

BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)  

Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht om beleid 

te voeren ten aanzien van de bedrijfshulpverlening (BHV). 

Een onderdeel hiervan is het opleiden van BHV-ers binnen 

de organisatie. RJ Safety & Security biedt een compleet  

pakket aan BHV opleidingen. Gespecialiseerde docenten  

leiden u in één dag op tot gecertificeerd bedrijfshulp-

verlener. Tijdens onze BHV opleidingen wordt ook training  

gegeven in het gebruik van een AED. Dit betekent dat de  

cursisten naast het behalen van het BHV diploma, ook ge-

certificeerd worden om een AED te gebruiken. Klanten van 

Assist Verzuim ontvangen 10% korting op een BHV  

gerelateerde opleiding bij RJ Safety & Security.

ONZE VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN:  
 
•  BHV BASISTRAINING
•  HOOFD EN PLOEGLEIDER BHV
•  BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIE
•  AGRESSIEBEHEERSING
•  EHBO BASISTRAINING
•  AED
•  VCA

RJ Safety & Security, totaalaanbieder op het gebied van veiligheid en beveiliging, biedt ook een breed pakket aan  

veiligheidsopleidingen, waaronder EHBO, AED, ontruimingsoefeningen, geweld en agressie, BHV en VCA trainingen.  

De leerdoelen van uw medewerkers stellen wij hierbij altijd centraal. Op deze manier wordt de training zo goed mogelijk  

afgestemd op de materie waarin en waaraan binnen uw bedrijf gewerkt wordt. De cursus wordt op professionele wijze  

vormgegeven met een gekwalificeerde docent, zodat de opleiding een juiste match is met uw organisatie, en uw  

medewerkers. Wij trainen in ons eigen professionele geavanceerde trainingscentrum in Enschede of, indien gewenst,  

op elke gewenste locatie in Nederland. 

Meer weten over ons trainingscentrum of over één van onze BHV  

opleidingen? Kijk op www.rjsafety-security.nl of neem contact met ons op  

via opleidingen@rjsafety-security.nl of telefonisch via (0)88 434 99 04 SLIMME PREVENTIE, SNELLE ACTIE

ASSIST VERZUIM ZORGT VOOR ARBEIDSKRACHT

Sinds 2001 verrast Assist Verzuim kleine en grote bedrijven in verschillende branches. 

 We zijn een gecertificeerde, landelijke arbodienst met regionale roots. Onze nuchtere kijk 

en persoonlijke band met onze klanten zorgen steeds weer voor een aanpak op maat voor 

werkgevers én werknemers. Naast een goede begeleiding bij verzuim, hebben we ook  

oog voor gerichte interventies om verzuim te verkorten en te voorkomen.

KLANTEN VAN ASSIST 
 VERZUIM ONTVANGEN

 
KORTING OP EEN BHV  

GERELATEERDE OPLEIDING   
BIJ RJ SAFETY & SECURITY

ASSISTVERZUIM.NL


