VCA Basis Cursus en examen Engels

De cursus VCA Basis van VCANederland (een label van Kiwa Training) bereidt u optimaal in het Engels voor op het VCA
Basis-examen. Ideaal voor Engelssprekende cursisten die in één dag hun VCA Basis certificaat willen halen.
De VCA Basis cursus + examen Engels van VCANederland is bedoeld voor Engelssprekende professionals die moeten aantonen
dat ze beschikken over basiskennis op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Cursus en examen zijn gericht op
Engelssprekende werknemers met uitvoerende taken in werkomgevingen met een verhoogd veiligheidsrisico. Na het succesvol
afleggen van het Engelstalige examen (tegen een toeslag zijn ook andere talen mogelijk) ontvangt u het B-VCA diploma.
Tijdens deze ééndaagse cursus behandelt een van onze professionele Engelssprekende docenten de lesstof aan de hand van
praktijkvoorbeelden en oefenvragen. De cursusdag wordt besloten met het VCA Basis-examen.

Het totale pakket bestaat uit:
Engels cursusboek ter voorbereiding op de cursus;
B VCA cursus in het Engels;
B VCA examen in Engels of andere taal (toeslag van toepassing);
Bij voldoende resultaat voor het B VCA examen ontvangt u een VCA certificaat en een VCA pas in creditcard formaat;
Thee, koffie en een lunch.

Direct inschrijven
Via de website van VCANederland kunt u zich direct inschrijven voor de VCA Basiscursus + examen Engels bij u in de buurt.

Over VCANederland
VCANederland is onderdeel van Kiwa en is dé kwaliteitsopleider op het gebied van de VGM Checklist Aannemers (VCA).
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VCANederland leidt personen op voor het VCA-diploma. Professionals die actief zijn in werkomgevingen met een verhoogd
veiligheidsrisico kunnen bij VCANederland terecht voor klassikale interactieve cursussen en e-learnings, ook in andere talen of als
incompany-training. Maar naast veiligheid op de werkvloer zet Kiwa ook in op de digitale veiligheid van uw bedrijfs- en
persoonsgegevens.
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