
Partnerschapsopleidingen: AFIRST

 

Wie is AFIRST?

A-First is erop gericht organisatorische maatregelen en technische middelen voor BRANDPREVENTIE TE  
STIMULEREN.

Al onze opleidingen draaien in de eerste plaats rond preventie. Onze gekwalificeerde en ervaren trainers laten 
jaarlijks duizenden mensen kennismaken met technieken voor brandpreventie, -bescherming en -bestrijding, en 
evacuatie. Ze verstrekken theoretische en praktische opleidingen die aangepast zijn aan het niveau en de werk-
omgeving van de deelnemers en hun bedrijf. Dat is al meer dan 50 jaar ons vak.

Onze opleidingen richten zich op alle functieniveaus in uw bedrijf, gaande van eenvoudige informatie voor alle 
medewerkers tot opleidingen op hoger niveau specifiek rond brandpreventie en gericht op sommige leden van 
het management. U kan immers altijd, ongeacht de activiteitensector van uw bedrijf of uw functie daarin, op een 
dag met brand geconfronteerd worden. Onze opleidingen worden gegeven in het Frans, Nederlands en Engels.

Ons belangrijkste doel bestaat erin u te helpen om een samenhangend brandpreventiebeleid te implementeren, 
dat alle medewerkers in uw bedrijf begrijpen en waar iedereen achter kan staan.

Welke opleidingen?

• Basisopleiding voor evacuatie steward (EVAC-NL)

• Bijscholing opleiding voor evacuatie steward (EVAC.RECY-NL)

• Basisopleiding voor eerste interventie en evacuatie -ploegleden (C0-NL)

• Eerste interventieploeglid – Basisopleiding (C1-NL)

• Vervolmakingsoefeningen voor eerste interventieploegleden (D11-NL)

• Bijscholingsoefeningen 1 voor eerste interventieploegleden (D12-NL)

• Bijscholingsoefeningen 2 voor eerste interventieploegleden (D13-NL)

• Eerste interventieploegleider– Basisopleiding (B1-NL)

• Eerste interventieploegleider– bijscholing (B11-NL)

• Tweede interventieploegleider– Basisopleiding (B20-NL)

• Tweede interventieploegleider– bijscholing (B210-NL)

• Vuurvergunning (HW-NL)

• Hulpverlener Basisopleiding

• Hulpverlener Heropfrissing (1dag)

• Hulpverlener Heropfrissing (1/2 dag)

Onder voorbehoud van beschikbaarheid in de opleidingscatalogus.



Voordeel voor jou?

Een korting van 10% (niet cumuleerbaar) wordt toegekend (op de opleidingen) aan bedrijven SCP 149.01 en de 
code die door de bedrijven moet worden gebruikt is: “ ETICS VOLTA “. De korting is niet geldig op ontwikkelings 
en reiskosten.

Inschrijven?

Website: https://www.afirst.be/nl

E-mail: training@afirst.be

Telefoon: +32 10 47 52 51

Meer informatie?

Website: https://www.afirst.be/nl

E-mail: training@afirst.be

Telefoon: +32 10 47 52 51
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