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Pilz lanceert internationale online community
voor CMSE® - Certified Machinery Safety Experts
- Sterke gemeenschap voor wereldwijde
machineveiligheid

Ostfildern, 31.05.2016 -

  

Samen met TÜV Nord biedt het automatiseringsbedrijf Pilz sinds

2013 de kwalificatie tot CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

aan. Ruim 1.800 experts uit meer dan 40 landen hebben het

bijbehorende examen met succes afgelegd. Op www.cmse.com

kunnen de geslaagden nu een netwerk vormen en toegang tot

exclusieve en praktijkgerichte content krijgen.

 

De CMSE®-community is een mondiale gemeenschap van experts

op het gebied van machineveiligheid. In een afgesloten sectie op

www.cmse.com krijgen leden het laatste nieuws met

vakgerelateerde en relevante nieuwsberichten die door experts bij

Pilz worden opgesteld en bewerkt.

Exclusieve downloads met whitepaper, informatie over

internationale rechten en normen en technische documentatie

completeren het informatieaanbod. In themagerichte forums kunnen

de leden bovendien met elkaar van gedachten wisselen, vragen aan

elkaar stellen en hun ervaringen met anderen delen.
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"Machineveiligheid is een mondiale uitdaging die het beste

gezamenlijk kan worden aangegaan. Met de CMSE®-community

heeft Pilz voor het eerst een internationaal uitwisselingsplatform

voor mensen uit de praktijk over het thema machineveiligheid

gecreëerd. Hierin kunnen alle mensen die zich wereldwijd inzetten

voor de veiligheid op de werkplek zich verenigen", zegt Jaime

Alonso, Technical Director van de International Services Group van

Pilz.

Elke CMSE® krijgt automatisch gratis toegang tot de community.

Personen die nog geen CMSE® zijn, krijgen op www.cmse.com alle

informatie over hoe ze de certificering kunnen verkrijgen.

  

Bijschrift:
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Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 88657

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

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

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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