Wykonujemy :
- szkolenia wstępne
oraz okresowe bhp,
- szkolenia okresowe
bhp w formie
„E-learning BHP”,
- szkolenia pierwszej
pomocy
przedlekarskiej,
- usługi i nadzór
p.poŜ.,
- przeglądy okresowe
gaśnic i hydrantów,
- kursy hakowych,
- ocenę ryzyka
zawodowego,
- pełną dokumentację
powypadkową,
- karty statystyczne
wypadku,
- instrukcje bhp prac
szczególnie
niebezpiecznych,
- doradztwo i nadzór
bhp w firmach
zewnętrznych,
- pomiary czynników
szkodliwych w
środowisku pracy,
- pomiary emisji
do atmosfery,
- ocenę wydatku
energetycznego na
stanowiskach pracy,
- dobór ochronników
słuchu.

Posiadamy
certyfikaty:
- Krajowego
Rejestru Długów

KOMPLEKSOWE USŁUGI i SZKOLENIA BHP i PPOŻ.
42-470 Siewierz, ul. Zarzecze 3A, Żelisławice
tel. kom. 506 181 568, e-mail: bhpcomplex@onet.eu

Witam Państwa serdecznie!

Firma BHP COMPLEX Tomasz Machura z siedzibą w śelisławicach,
specjalizującą się w zakresie kompleksowych usług i szkoleń BHP, p.poŜ.
Zajmujemy znaczącą, utrwaloną kilkuletnim doświadczeniem, pozycję na
krajowym rynku z branŜy szkoleniowej.
Stabilizację oraz rozwój zapewniamy poprzez konsekwentne utrwalanie
wizerunku firmy jako wiarygodnego, kompetentnego partnera biznesowego,
przestrzegającego prawnych i etycznych reguł prowadzenia biznesu,
ukierunkowanego na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego i rynkowego.
Jesteśmy pręŜnie rozwijającą się, nowocześnie zarządzaną firmą, która
powstała, aby słuŜyć Naszym Klientom profesjonalną, fachową i rzetelną
pomocą z zakresu BHP. Jesteśmy w 100% przekonani, Ŝe spełnimy
oczekiwania kaŜdego Klienta, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
W ramach współpracy z Nami oferujemy Państwu kompetentną kadrę
wykładowców, terminowość wykonania usług i szkoleń, oraz najniŜsze ceny
w Polsce. Ponadto, w ramach stałej współpracy oferujemy kaŜdemu
Klientowi rabaty, które dodatkowo obniŜą nasze ceny usług i szkoleń.
Świadomi konieczności ciągłego rozpoznawania i zapewnienia potrzeb
oraz oczekiwań Klientów, dbamy o staranne wywiązywanie się z przyjętych
zobowiązań, rozwijając partnerskie relacje z w/w stronami, oparte na
wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów.

Z powaŜaniem

Tomasz Machura
Prezes

- Rzetelna Firma
- Fachowe Usługi
NIP: 6252226528
REGON: 241158295
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