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CMSE® Resertifikasyonu- Makine Emniyet
Uzmanı Yeterlilik Sertifikası - Bilgileri
güncelleyerek uzmanlığı devam ettirmek

Ostfildern, 02.02.2018 - Pilz ve TÜV Nord 2013 yılından bu yana

CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyet Uzmanı programı ile

uluslararası alanda makine emniyet yetkinlik standartlarını

belirliyor. CMSE'ler makine emniyeti alanında en son

gelişmeleri takip etmek, bilgilerini güncellemek ve sertifikalarını

korumak üzere yeniden sertifika almayı tercih edebiliyorlar.

  

Söz konusu makine emniyeti olunca, standartlar ve resmi eğitim ile

bilgilerin güncel kalması oldukça önemli oluyor. Yeniden sertifika

almak, CMSE® Resertifikasyonu- Makine Emniyet Uzmanı Yeterlilik

Sertifikasının oldukça önemli bir kısmını oluşturuyor: Her

sertifikasyondan dört yıl sonra uzmanlar sertifikasyonlarını dört yıl

daha uzatma olanağına sahip oluyor.

Bir gün süren eğitim programı katılımcılara ilgili yasalar ve

standartlarlar hakkında bilgi verirken mevcut sektörün, emniyetin ve

teknoloji trendlerinin analiz edilmesini sağlıyor ve katılımcıların risk

değerlendirme ile işlevsel emniyet konularındaki bilgilerini

tazelemelerine yardımcı oluyor. Mezunlar ayrıca otomatik olarak

özel CMSE® çevrimiçi topluluğu aboneliklerini de yenilemiş oluyor.

Yeniden sertifika edinme programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler

www.cmse.com adresinde yer alıyor.

 

  

 

Sayfa 1 -in 3

http://www.cmse.com
mailto:
mailto:


  

Baþlýk: CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyet Uzmanı makine emniyetine 360° yaklaşım
sağlayan, küresel çapta tanınan bir sertifikasyondur. CMSE'ler bilgilerini geliştirmek ve
güncel kalmak üzere yeniden sertifika almaya hak kazanabilir.

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 194481
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Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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