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Beste veiligheidskundige
Via deze nieuwsbrief houden wij je
graag op de hoogte van het laatste
veiligheidsnieuws, relevante vacatures
en interessante activiteiten van de
Stichting Alumni Integrale Veiligheid.
Meer informatie over de stichting en
haar activiteiten vind je op onze
website:
www.alumniintegraleveiligheid.nl

Agenda
23 maart 2014
Nuclear Security Sessions,
Den Haag
31 maart, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei
2014
Opleiding Safety Manager,
Amersfoort
1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014
Cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid,
Amersfoort

Excursie Veiligheidsregio Limburg
Noord

Wil je meer weten over crisisbeheersing en rampenbestrijding? Dan is dit je
kans!
Op vrijdagmiddag 18 april 2014 organiseert de Stichting Alumni Integrale
Veiligheid voor haar leden een (gratis) excursie bij de Veiligheidsregio
Limburg-Noord, de plaats waar gemeenten, politie, brandweer en andere
hulpdiensten samenwerken aan het voorkomen of beperken van rampen.
De excursie wordt geopend door Roger Knorr, algemeen manager bij de
Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vervolgens behandelt Peter Bloemers,
specialist operationele voorbereiding bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord
en oud student Integrale Veiligheid, een praktijkcase over de Floriade en
verzorgt hij een bijdrage over de brandweer van de toekomst.
Er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar. Dus wees er snel bij! Opgeven doe je
door een e-mail te sturen naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl.

Vacatures

18 april 2014
Excursie Veiligheidsregio LimburgNoord,
Venlo
8, 15, 22 mei, 19 en 26 juni 2014
Opleiding Risicomanager,
Amersfoort

Adviseur Veiligheid en crisismanagement, Berenschot

6 juni 2014
Excursie Amsterdam Arena,
Amsterdam

Adviseur Kwaliteitszorg, ARBO en Milieu, Octant

17 en 18 juni 2014
Cursus Wetgeving & Security,
Utrecht

Junior Risk Consultant, Marsh

Bezoek ons: www.alumniintegraleveiligheid.nl

Senior adviseur integrale veiligheid, gemeente Bergen op Zoom

Projectadviseur integrale veiligheid, Tracé

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Terugblik bijeenkomst Aanpak van
georganiseerde misdaad

Op donderdagmiddag 27 februari 2014 organiseerde de Stichting Alumni
Integrale Veiligheid voor haar leden een bijeenkomst over de aanpak van
georganiseerde misdaad op het politiebureau te Oosterhout. De eerste
presentatie op de bijeenkomst werd verzorgd door Ton Slingerland,
projectleider bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, een
samenwerkingsverband waar gemeenten, de provincie, het openbaar
ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan
de aanpak van georganiseerde misdaad. De tweede presentatie werd
verzorgd door Xander Beenhakkers, directeur Veiligheid en Innovatie bij
Van Aetsveld. De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel in
het gezellige centrum van Breda. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Excursie Amsterdam Arena

Wil je meer weten over het beveiligen van evenementen in een
voetbalstadion? Dan is dit je kans!
Op vrijdag 6 juni 2014 organiseert de Stichting Alumni Integrale Veiligheid
voor haar leden een (gratis) excursie bij de Amsterdam Arena.
Opgeven doe je door een e-mail te sturen naar
mail@alumniintegraleveiligheid.nl.
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