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Pilz starter internationalt online-fællesskab for
CMSE® – Certified Machinery Safety Experts –
stærkt fællesskab for global maskinsikkerhed

Ostfildern, 31.05.2016 -

  

Automatiseringsvirksomheden Pilz har siden 2013 sammen med

TÜV Nord tilbudt kvalifikation til CMSE® – Certified Machinery

Safety Expert. Mere end 1.800 eksperter i over 40 lande har bestået

den tilhørende prøve. På adressen www.cmse.com kan de

beståede kursister nu blive en del af netværket og få adgang til

eksklusivt og praksisorienteret indhold.

 

CMSE® Community er et globalt fællesskab af eksperter i

maskinsikkerhed. I et lukket område under www.cmse.com får

medlemmerne aktuelle nyheder med fagrelateret og relevant

indhold, som udarbejdes og tilrettelægges af eksperter hos Pilz.

Eksklusive downloads med hvidbøger, informationer om den

internationale situation inden for jura og standarder samt teknisk

dokumentation fuldender informationstilbuddet. I emneorienterede

fora kan medlemmerne udveksle synspunkter, stille spørgsmål til

foraene og dele erfaringer med andre.
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"Maskinsikkerhed er en global opgave, som bedst løses i

fællesskab. Med CMSE® – Community skaber Pilz for første gang

en platform til international udveksling af synspunkter blandt

praktikere om maskinsikkerhed. I dette fællesskab kan alle, som

globalt arbejder for sikkerhed på arbejdspladsen, deltage i

netværket", forklarer Jaime Alonso, Technical Director for

International Services Group hos Pilz.

Hver CMSE® får automatisk gratis adgang til fællesskabet.

Personer, som endnu ikke er CMSE®, får på www.cmse.com alle

informationer om, hvordan de kan opnå certificering.

  

Billedtekst:

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 88657
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Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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