Rescue Center Denmark

Førstehjælp
Rescue Center Denmark er parat med kurser i Førstehjælp
og Brand
Stands ulykken og stop branden - før det er for sent. Tag et kort målrettet kursus, der
medvirker til at sikre liv og værdier. Rescue Center Denmark tilbyder kurser i førstehjælp
og elementær brandslukning - enten på jeres virksomhed eller her på Rescue Center
Denmark.
Førstehjælp er ikke bare et standardprodukt - det er en forudgående dialog
Vi tilbyder førstehjælpskurserne efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, eller vi
laver en løsning, der matcher jeres behov. Vi har erfaringer fra en række brancher:
Børnehaver, fremstillingsvirksomheder, foreninger, vindmølleindustrien, elsikkerhed/
el-skader samt brand og redning. Vi tilrettelægger indholdet i dialog med kunden, så
det svarer til hverdagen og arbejdssituationen hos jer.

Rescue Center Denmark blev
etableret den 17. august 2012

ved en sammenlægning af akti
viteterne ved EUC Vest og Kursus
Center Vest indenfor brand,
red
ning, ambulance, redderelev
uddannelsen, autohjælp og bjærg
ning, samt førstehjælp.
Vi har mere end tyve års erfaring i
kurser og uddannelse til branchen.
Vi arbejder målrettet på at blive
branchens foretrukne samarbejds
partner når det gælder uddannelse
og træning.

Førstehjælp og elementær brandslukning: Nøgleordene er engagement og indlevelse
Vi leverer engagement og indlevelse i kundens problemstillinger. Det er nøgleordene
hos Rescue Center Denmark. Vores undervisere har en baggrund i brand, redningsog ambulancetjenesten, hvilket giver et fagligt overskud og indsigt, samt en god ind
levelse i kundernes behov og hverdag. Undervisningen får dermed et indhold, der bygger
på mange års praksis med at hjælpe mennesker i nød.
Vi klarer såvel store som små opgaver
Rescue Center Denmark har kapaciteten til aktiviteter for flere hundrede medarbejdere
på kursus eller til afhjælpning af uddannelsesbehov hos enkelte eller små grupper af
medarbejdere – tag os med på råd, når der skal uddannes eller trænes i eller udenfor
virksomheden. Vi har fokus på kunden og kvalitative løsninger af uddannelsesbehov.

Rescue Center Denmark

Vi har også tilbud, hvis du vil mere
Rescue Denmark tilbyder også en lang række kundetilpassede løsninger, til de virksomheder, der vil mere sikkerhed og mere førstehjælp, for eksempel:
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Udvidet førstehjælp
Nødhjælpere
Røgdykkere
Brandmænd
Brandsikkerhed
Beredsskabsplaner
Skadestedslære
Arbejdsmiljø
Forflytningsteknik
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Yderligere information
Kontakt konsulent John Møller Jensen, jmj@rescuecenter.dk, tlf.: 3046 4880

