Nota de Premsa

Nova programació de Cursos en Obert
per al 1r semestre de 2016, de TÜV
Rheinland

12 de gener, El Prat de Llobregat (Barcelona)
Ja està disponible al nostre web la nova programació de Cursos en Obert que tenim previst impartir
durant el proper 1r semestre de 2016 al Prat de Llobregat, Madrid, Pamplona i Saragossa podent
formalitzar ja la seva inscripció.
Les nostres formacions en Obert s'imparteixen en grups reduïts i el nostre objectiu és sempre
aconseguir el màxim nivell de satisfacció entre els nostres assistents i, amb aquesta finalitat, hem
tornat a programar aquelles formacions en sectors com ara són la Qualitat, el Medi Ambient, la
Prevenció, l'Automoció, IT i Seguretat Industrial en els quals tenim un ampli coneixement i experiència
des de la nostra companyia.
També impartim formacions en In Company (adaptades a les necessitats de l'empresa) i On Line (a
través de la nostra plataforma E-learning) oferint un servei global a totes aquelles empreses i
organitzacions que ens demanen els nostres serveis.
Des del nostre Servei de Formació li agraïm per endavant la seva confiança dipositada en nosaltres i
esperem aquest any que ara s'inicia poder complir novament amb les seves expectatives formatives.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140 anys. El
grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de més de 1,6 mil
milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat, l’eficiència i la seguretat de les
persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda a
donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una àmplia gamma
de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa global de laboratoris
aprovats, proves i centres d’educació.
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per promoure la
sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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