
Website URL http://www.katalog.net.pl/31653

BHP-online.com - dokumentacja BHP
http://bhp-online.com

BHPonline to sklep internetowy z największym wyborem dokumentacji BHP. Znając zapotrzebowanie rynku
oraz specyfikację branży bhp wiemy jak ważny jest czas, dlatego specjalnie dla państwa nasze instrukcje BHP
i oceny ryzyka zawodowego dostępne są nawet w 10 minut. Nasz zespół składa się z młodych, ambitnych a
przede wszystkim ambitnych specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu nasze instrukcje BHP
są najlepszymi na chwile obecną instrukcjami dostępnymi na rynku. Oferujemy je w wielu formatach, na
różnego rodzaju podłożach dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Karty ocen ryzyka zawodowego są
istotnym elementem najczęściej kontrolowanym przez państwową inspekcje pracy dlatego tak istotne jest ich
poprawne opracowanie. Jednym z bardziej istotnych elementów zabezpieczenia zakładów pracy jest również
poprawne oznakowanie BHP. Wyposażenie budynków w znaki BHP ciąży na właścicielu obiektu i to on
odpowiedzialny jest również za prawidłowe rozmieszczenie znaków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w
branży BHP, nasz zespół chętnie służy pomocą w zakresie ich doboru oraz prawidłowego rozmieszczenia.
Poza sprzedażą znaków i dokumentacji BHP zajmujemy się również szkoleniami BHP na które zapraszamy
do naszej specjalnie przygotowanej siedziby w Zielonej Górze. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką
ofertą!
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