Verzuimpreventie

BHV Basistraining

Loopbaanbegeleiding

U weet als geen ander dat verzuim onder uw medewerkers nogal wat nadelige gevolgen heeft. Uw
planning loopt mis, maar uw verplichtingen gaan
gewoon door. Verzuim heeft niet te verwaarlozen
financiële consequenties en u krijgt ongewild te
maken met een woud aan verplichtingen, veelal
op basis van ingewikkelde wet- en regelgeving.

In uw bedrijf kunnen zich calamiteiten voordoen.
Daarom moet er minimaal één goed opgeleide
BHV-er in uw bedrijf aanwezig zijn. Als geen ander
moet hij of zij doeltreffende maatregelen kunnen
treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van in het gebouw aanwezige personen.

In onze snel veranderende wereld verdwijnen
veel zekerheden. Ook ten aanzien van je werk. Je
functie verdwijnt, je gezondheid dwingt je wat
anders te gaan doen of je wilt zelf iets anders
maar je weet nog niet precies in welke richting je
jezelf wilt ontwikkelen.

ArMéOr helpt u om inhoud te geven aan uw
verzuimbeleid en ondersteunt u bij de uitvoering.
Wij stellen de juiste vragen om u te voorzien van
een op maat gesneden advies. Wij helpen u en uw
managers bij verzuimbegeleiding. Altijd met het
doel om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen
en wanneer het zich voordoet adequaat te begeleiden. De mens in uw organisatie is daarbij het
middelpunt.

ArMéOr traint uw medewerkers om die rol adequaat te vervullen. De compacte opleiding omvat
een theorie- en een praktijkgedeelte. De basistraining omvat slechts twee dagdelen. De praktijk
bestaat vooral uit heel veel oefenen.

Onze kernwaarden:
DD Uitstekende bereik- en beschikbaarheid
DD Eén aanspreekpunt en heldere communicatie
DD Gezamenlijke verantwoordelijkheid
DD Korte lijnen
DD Voorkomen is beter dan genezen

Herhaling
Om up-to-date te blijven is het voor iedere
BHV’er zeer wenselijk om jaarlijks een BHV herhalingstraining te volgen. Door jaarlijks te herhalen blijven uw BHV-medewerkers alert en in staat
om kordaat op te treden. De herhalingstraining
duurt maar één dagdeel. Bij deelname met goed
resultaat wordt zowel bij de basis als de herhalingstraining een certificaat verstrekt.

Omdat ze in de buurt gevestigd zijn, zijn
de lijnen kort. Daar hou ik van. Voor mij
en mijn medewerkers zijn wij geen nummer, zoals je wel ziet bij grotere arbodiensten.Nee, ik zou niet meer anders willen”

“Ik was zeer verrast na het volgen van de Basistraining BHV bij u. De taaie leerstof werd op
beide avonden zeer boeiend tot “leven”
gebracht door de instructeurs, de heren Jansen en Voskamp. Inmiddels ook
alweer de herhalingstraining gevolgd.
Heel goed om alles weer even door te nemen en te oefenen. ArMéOr ga zo door.”

Bruno Lendering
Spar Bruno Lendering Brummen

Martin Lubbers
Lubbers Juwelier Optiek Brummen			

“Met ArMéOr is het prettig samenwerken.

ArMéOr adviseert werknemers en werkgevers
op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie en outplacement. Persoonlijke begeleiding
met de mens als middelpunt.
Werknemers helpen we op een persoonlijke
manier met nieuwe inzichten over de volgende
stap in hun carrière. Werkgevers ondersteunen
we met degelijk advies over uw rol als werkgever
en het begeleiden van uw medewerkers.
Onze kernwaarden
DD Persoonlijke begeleiding
DD Mensgericht en Maatwerk
DD Respect
DD Privacy

ArMéOr
ArMéOr heeft jarenlange ervaring met allerlei
personele aangelegenheden bij het bedrijfsleven,
instellingen en overheden.
Wij leveren maatwerk, staan voor een persoonlijke aanpak en luisteren goed naar uw wensen.
In de wirwar van regels en veranderende arbeidsomstandigheden (verzuimpreventie en
–begeleiding is onze specialiteit) bieden wij u een
klankbord.
Maar ook op andere terreinen van Arbo (o.a.
Risico Inventarisatie en Evaluatie) zijn wij u van
dienst. Wij staan voor een heldere aanpak en
geven advies op maat.
Uw personeel is de succesfactor van uw bedrijf.
Wij ondersteunen u graag in het streven naar
een gezond evenwicht tussen arbeid, mens en
organisatie.
Personeelszaken & organisatieadvies op maat

“Wat mij bijzonder aanspreekt bij

ArMéOr is het korte, directe en snelle
contact. Eén aanspreekpunt. Goed
bereikbaar en beschikbaar. Duidelijke
adviezen. ArMéOr spreekt en verstaat
de taal van de ondernemer. ”
Bert Schimmel
Garage Schimmel Klarenbeek
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