Aan alle externe firma's van de Dalli-Group

Opleidingsprocedure voor externe firma's
Geachte dames en heren,
Voor alle locaties van onze onderneming voeren wij de wettelijk verplichte, jaarlijkse
veiligheidsopleiding uit in de vorm van een online presentatie.
Hierover meer informatie:
•

U kunt de opleiding vanaf elke computer met internetverbinding uitvoeren.
Klik daarvoor op de link resp. voer het volgende adres in:
https://dalli.secova.de/app/visitor/index.php?vO=1

•

In het volgende venster voert u uw persoonlijke gegevens alsook de bedrijfsnaam in.
Vervolgens wordt u doorgestuurd naar de betreffende opleiding.
Na het voltooien van de opleiding (die door elke medewerker zelfstandig moet
worden uitgevoerd) en het succesvol beantwoorden van de testvragen wordt u
automatisch voor 12 maanden geactiveerd als “medewerker met veiligheidsopleiding”
voor werkzaamheden in de bedrijfsonderdelen van de Dalli-Group.
Na voltooiing van de opleiding drukt u uw certificaat met de QR-code af en neemt dit
voor aanmelding mee naar de betreffende vestiging.
Meldt u met het afgedrukte certificaat (QR-code) aan bij onze terminals. Voor verdere
vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen de onderneming.
Als alternatief stelt de Dalli-Group bij de receptie van de betreffende vestiging een pcterminal beschikbaar waarmee u de opleiding tevens ter plaatse kunt uitvoeren. Houd
daarbij rekening met een benodigde tijd van ca. 20 minuten per medewerker. Wij
adviseren daarom de opleiding al voor aankomst bij Dalli te volgen.
De vooraf gevolgde veiligheidsopleiding omvat alleen algemene
veiligheidsinstructies. De noodzakelijke specifieke veiligheidsopleiding die voor de
betreffende vestiging nodig is, wordt ter plaatse gegeven door de betreffende
coördinator voor externe firma's.

•

•
•
•

•

Volg de veiligheidsinstructies ook op in uw eigen belang.
Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking.
Met vriendelijke groeten,
DALLI –De Klok B.V./ Afdeling Veiligheid/Gezondheid en Milieu
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