Oy Ab Bonum-Drošība (Latvia)
Oy Bonum-Safety Ab ir veicinātājs drošību Eiropas reģionā un ārpus tās.
Mūsu kompānijas darbības ietver drošības un drošības apmācības
kursus un eksāmenus.
Mēs uzstāties drošību darbā aktam Regulai, un īstenošanas pasākumi.
Mēs arī Somijas aizsardzības līdzekļi Inspektori asociācijas biedrs
bizness.

Oy Ab Bonum-Drošība
SuoTu® nozīmē aizsardzību un drošību. Ir mūsu produkts / preču zīme,
un kuru galvenā funkcija ir kalpot abonentiem, vai darba devējam, kad
viņš ir, lai nodrošinātu derīgumu instruktora vai eksaminētāja.
Oy Bonum-Safety Ab pieder SuoTu®, Lift Lifting direktora Card vadītājs
Card®, darba drošības pase – darba drošības pass® zīmoliem.

Oy Ab Bonum-Drošība
Kāpēc zīmolu kartes vai apliecības ir nepieciešams?
Ja sertifikāts vai karte ir SuoTu® zīmols, klientu un darba devējs
var nodrošināt, ka jums iegūt augstas kvalitātes, attiecīgie likumi
un noteikumi nepieciešama mācībām vai revīzijā. Piemēram; ja
celtnis inspekcija ir persona, kas nav nepieciešamās prasmes, lai
uzdevumu, pārbaude nav spēkā. Celtnis uzskata, pārbaudot
izslēgta.

Oy Ab Bonum-Drošība
Projekta vadītājs, galvenie darbuzņēmēji un abonenti var pieprasīt
piedāvājumu informēt līgumslēdzējus nodarbinātiem darbiniekiem
kvalifikāciju. Tās var arī norādīt, kuras no drošības apmācības
jāpabeidz pirms darba uzsākšanas.

Oy Ab Bonum-Drošība
Projekta vadītājs vai klients var paziņot vienlaikus prasa darbuzņēmēji
sertifikātus, ko prasa aktu būvuzņēmēja atbildību (Valdības Dekrēts
678/2015 , 447/2016), vietne ir pieņemts, piemēram, pacelšanas
direktors, paceļot uzraugs, drošības koordinators, vai pat plaukts
darbinieku apmācību galvenokārt sertifikāti izsniegtajiem SuoTu®.. Tas ļauj
līgumslēdzējiem nosūtīt skartos darbiniekus labos laika SuoTu® s
pasniedzējiem. Tajā pašā laikā var būt ievērojami grūtāk “melnais tirgus”
no nākotnes, un tur joprojām pierādījumi viltojumu.

Oy Ab Bonum-Drošība
Tas pats attiecas arī uz apmācību. Gadījumos, kad klients vai
darba devējam ir iecelt uzdevums, kas prasa persona
työturvallisuuslaki-, vai iestatījums, ir sine qua non cilmes
kvalifikācijas. Darba devējs ir tad svarīgi, ka treneris saņem
pārbaudāmu veidā ar kvalificētu instruktoru. Rezultātā SuoTu® s
kartes, vai sertifikāti var tikai padarītu SuoTu® apliecība ieguva
treneris kopienām, vai SuoTu® sertifikāts saņemts treneriem.

Oy Ab Bonum-Drošība
Tā kā sabiedrība ieraksts, kurš saņēmis apmācību, nav
nepieciešams ar likumu turēt, būs Bonum Oy Ab-drošība: tā
sauktais paredzēta mājas lapas darba devēju un pasniedzējiem.
“Izmeklēšana lapa”, kas ir veids, kādā vecumā un nosūtījis katram
darba devējam, kurš vēlas pārbaudīt, vai karte, ko attiecīgā
persona, TT-pases, vai sertifikāts, kas ir spēkā iesniegta, un vai tas
SuoTu® ir dota.

Oy Ab Bonum-Drošība
Novērš viltošanu
Tas nozīmē, ka Oy Bonum-Safety Ab reģistrēs jūsu SuoTu® vietni
2017. gada 1. janvārī tiem, kas nokārtojuši eksāmenu. Trenerim
jāsaglabā saraksts arī ar tiem, kuri pabeidz mācības. Šis reģistrs
nav publiski pieejams.

