P U B L I R E P O R TA G E

Heeft u arbeiders die werken in Paritair Comité 100?
Schrijf ze gratis in voor alle opleidingen die het
sectorfonds organiseert.
In the picture: dinsdag 20 juni 2017: “Poetsvrouwen- en poetsmannendag”
Kan u ook genieten van een propere leefomgeving? Het belang ervan is niet te onderschatten!
De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, en dit cruciale en soms minder aangename werk
doen, verdienen onze aandacht, dankbaarheid en respect. Dat ze hun werk gemotiveerd, energiek
en in goede gezondheid kunnen blijven uitvoeren, hangt
voor een groot deel af van de omgeving en van
ieder van ons. Vergeet niet de persoon te
danken die ervoor heeft gezorgd dat
uw omgeving proper is en fris ruikt!

Gratis opleidingsaanbod
voor alle arbeiders
van Paritair Comité 100

Interesse voor één van volgende opleidingen?

Dank en waardering uitdrukken kan in woorden, maar zeker
ook door het verbeteren van arbeidsomstandigheden, door
te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving met
aandacht voor producten, materiaal en ergonomie.

• Specifiek voor poetsers: Productkennis en veiligheid (1 dag)
• Hef- en tiltechnieken (1/2 dag)
• Bedrijfseerstehulp (EHBO: basisopleiding 18u & bijscholing 4u)
• Basis Frans op de werkvloer (10 X 3u)
• Basis Nederlands op de werkvloer (10 X 3u)
• Brandveiligheid: omgaan met kleine blusmiddelen (1/2 dag)

OpFo100, het sectorale opleidingscentrum voor de arbeiders
van Paritair Comité 100, biedt arbeiders interessante opleidingen aan.

Voor een overzicht van alle opleidingen die OpFo100 gratis
aanbiedt voor alle arbeiders van Paritair Comité 100 en om in
te schrijven, surf naar www.OpFo100.be.

U kan als werkgever uw waardering tonen voor uw arbeidskracht door hem/haar de gelegenheid te geven om één of
meerdere van deze opleidingen te laten volgen.
Het boeket bloemen dat u van plan bent om aan te bieden op
20 juni aan uw poetsers zal nog veel meer indruk nalaten indien dit vergezeld gaat van een opleiding die binnen werktijd
mag gevolgd worden.

Vragen? Contacteer ons!
054/50 10 51 of
opleidingen@opfo100.be

Inschrijving dient te gebeuren door de werkgever en is volledig gratis.
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