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Persbericht

Hercertificeringen voor kwalificatie CMSE® –
Certified Machinery Safety Expert - Kennis
opfrissen, experts blijven

Ostfildern, 02.02.2018 - Met de kwalificatie voor CMSE® –

Certified Machinery Safety Expert hebben Pilz en TÜV Nord

vanaf 2013 een internationale norm gesteld voor kwalificaties

op het gebied van machineveiligheid. Met een hercertificering

kunnen de CMSE's hun kennis verbreden, up-to-date blijven

over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van

machineveiligheid en behouden ze hun certificering.

  

Juist voor de machineveiligheid moet je bereid zijn je verder te

ontwikkelen en je kennis up-to-date te houden. Daarom zijn de

hercertificeringen een vast onderdeel van de kwalificatie voor

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert: Als de experts het

certificaat eenmaal hebben verkregen, kunnen ze het iedere vier

jaar met nog eens vier jaar verlengen.

In dit één dag durende seminar leren de deelnemers over de

nieuwste ontwikkelingen inzake de relevante wetten en normen,

analyseren zij actuele trends in de sector en op het gebied van

veiligheid en technologie en frissen zij hun kennis op in de gebieden

risicobeoordeling en functionele veiligheid. Daarnaast wordt

automatisch hun lidmaatschap van de exclusieve CMSE®-online-

community verlengd.

Geïnteresseerden kunnen verdere informatie over de

hercertificering krijgen op www.cmse.com.
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Bijschrift: CMSE is de internationale kwalificatie voor machineveiligheid. Met een
hercertificering kunnen de CMSE's hun kennis verbreden.

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.: 194481
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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/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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