Nieuwsbrief • Augustus 2018

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

Internationale excursie Den Haag
Terreurbestrijding

Agenda
5, 27 september, 4 en 11 oktober 2018
Opleiding coordinator
evenementenveiligheid, Utrecht
10 september 2018
Specialisatie HVK, Utrecht
27 september, 4, 11 oktober, 1, 8 en
15 november 2018
Opleiding Safety Manager, Utrecht
19 en 20 september 2018
Congres Ondermijning &
Georganiseerde Criminaliteit, Utrecht

Op 18 en 19 oktober 2018 organiseert het Centrum voor Studiereizen in
samenwerking met de stichting Alumni Integrale Veiligheid een
internationale excursie over terreurbestrijding in Den Haag, waarbij we
onder andere een bezoek brengen aan het Permanent Hof van Arbitrage,
het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en het
Vredespaleis. Meer informatie over het programma van de internationale
excursie naar Den Haag en deelname is te vinden op
www.centrumvoorstudiereizen.nl.

Fijne zomervakantie!

2, 9, 30 en 31 oktober 2018
Opleiding QHSE manager, Utrecht
9 en 10 oktober 2018
Congres Radicalisering & Terrorisme,
Den Haag
10, 31 oktober, 7, 14 en 21 november
2018
HCB Colleges Veiligheid, recht en
bestuur, Den Haag
18 en 19 oktober 2018
Internationale excursie
Terreurbestrijding, Den Haag

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Het bestuur van de stichting Alumni Integrale Veiligheid wenst iedereen
een fijne zomervakantie! Daarnaast kijken we ook terug op een geslaagd
voorjaar 2018 met veel interessante bijeenkomsten en workshops. We zien
je ook graag terug bij een van onze activiteiten in het najaar van 2018!

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons: mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Internationale excursie Londen
Contra Terrorisme

Op 4 t/m 7 maart 2019 organiseert het Centrum voor Studiereizen (partner
van AIV) een internationale excursie over contra terrorisme in Londen
waarbij onder andere een bezoek wordt gebracht aan de City of London
Police. Meer informatie over het programma van de internationale excursie
naar Londen en deelname is te vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl

Vacatures

Docent Integrale Veiligheid, Hogeschool Inholland
Adviseur brandveiligheid, DPA
Consultant Integrale Brandveiligheid, Obex
Ondersteuner adviseur Integrale Veilgheid, gemeente Uden
Adviseur Integrale Veiligheid, Royal Haskoning
Manager Security, Holland Casino

Bezoek ons:www.alumniintegraleveiligheid.nl

Volg ons: Alumni Integrale Veiligheid

Bericht ons:mail@alumniintegraleveiligheid.nl

Partners

Congres Radicalisering & Terrorisme

Op 9 en 10 oktober 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid (partner van AIV) de vierde editie van het congres Radicalisering &
Terrorisme op The Hague Security Delta Campus in Den Haag, waar
ervaringsdeskundigen en experts uit binnen en buitenland samenkomen om
kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van radicaliserende
(ideologische) groeperingen. AIV heeft als partner van SBO een aantal
(gratis) entreekaarten voor het congres Radicalisering & Terrorisme tot
haar beschikking. Wil je hiervoor in aanmerking komen stuur dan een email
naar mail@alumniintegraleveiligheid.nl. Wees er op tijd bij want het aantal
plaatsen is beperkt!

Coachingsreis in Suriname

Het Centrum voor Studiereizen (partner van AIV) organiseert in
samenwerking met Special Forces in Business van 22 november t/m 2
december 2018 de coachingsreis van je leven in het Amazonegebied in
Suriname waar jij je fysieke en mentale grenzen kan verleggen in een
outdoor omgeving. Meer informatie over het programma van de
coachingsreis naar het Amazonegebied in Suriname en deelname is te
vinden op www.centrumvoorstudiereizen.nl

