#190243

#GROENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INFOSESSIE "ESCALA-KENNISCENTRUM BOOMBEHEER EN ECC-ATTESTATIE"
ALLE KETTINGZAAGOPLEIDINGEN EN VERVOLMAKINGEN IN BOOMVERZORGING ONDER ÉÉN DAK!

OMSCHRIJVING

Introductie
Escala stond in 2013 mee aan de wieg van de Europese kettingzaagattestatie ECC in België. Sinds 1 januari 2014 door het Europees Agentschap EFESC en de Overheid
erkend als oﬀicieel examencentrum. In die vijf jaar sinds de erkenning hebben we een massa ervaring opgedaan en belangrijke expertise ontwikkeld. We hebben
intussen honderden kandidaten opgeleid en geattesteerd in het veilig werken met de kettingzaag volgens de Europese standaarden.
Daarnaast hee Escala ook een jarenlange ervaring in opleidingen rond boomverzorging en boombeheer. Voor al deze opleidingen beschikken we over echte
experten in hun vakgebied.
We bundelen nu al deze expertise én ervaring in één kenniscentrum, met alle relevante info op één plaats, en met één centraal aanspreekpunt. Zo willen we onze
klanten een platform bieden waar ze professioneel, efficiënt en op het kwalitatief hoogste niveau geholpen worden om hun opleidingen op maat vorm te geven.
Op deze infosessies vertellen we u graag wat we u met dit unieke kenniscentrum kunnen bieden. Maar ook waarom u bij Escala aan het juiste adres bent als het over
expertise en kwaliteit gaat in ECC-attestatie en boomverzorging en hoe onze lesgevers en beoordelaars dankzij permanente bijscholing garant staan voor de hoge
standaard van de opleiding en begeleiding van uw medewerkers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Verantwoordelijken en werkleiders van Groendiensten en Technische diensten
Verantwoordelijken en werkleiders maatwerkbedrijven
Zaakvoerders en medewerkers bosbouwbedrijven
Bosbeheerders en hun medewerkers, Particuliere boseigenaars
Boomverzorgers en hun medewerkers
Provinciale en Vlaamse agentschappen
Verantwoordelijken en leden van de bosgroepen
Tuinaannemers en hun medewerkers

Bijkomende info
Deze infosessies zijn gratis. Inschrijven op voorhand gewenst!

PROGRAMMA
Korte voorstelling Escala
Korte historiek van de Europese kettingzaagattestatie en huidige regelgeving
Escala en kettingzaagattestatie: een overzicht van onze expertise en ervaring
Belang van veiligheid en kwaliteitsbewaking bij ECS-opleidingen
Welke opleidingen bieden we en wie zijn onze ECS-lesgevers
Overzicht van onze opleidingen en vervolmakingen in boombeheer
Specifieke opleidingen rond veiligheid
Waarom een kenniscentrum
Overzicht van de geplande opleidingen in 2019-2020
Vragenronde

PARTNERS
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