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Rijtraining voor de security professional
Bij Cortex geloven we
dat elke situatie uniek
is en maatwerk
vereist.
Daarom denken we
goed na over alle
beveiligings- en
crisismanagement
maatregelen.
Dit noemen we
'intelligente veiligheid'
Onze dienstverlening
richt zich op de
gebieden:
▪
▪
▪
▪
▪

personal security
corporate security
crisismanagement
fraude & integriteit
specialistische
rijopleidingen en
-trainingen

Cortex B.V.
P.C. Staalweg 110 E
3721 TJ Bilthoven
Contact:
(085) 48 83 060

Direct
ondersteuning
nodig?
Alarmnummer
24/7/365:
(085) 0600 616

‘Je bent als security professional werkzaam voor diverse opdrachtgevers. Uitvoeren
van beveiligings- en/of observatieopdrachten behoren tot je dagelijkse
werkzaamheden. Hierbij maak je veelvuldig gebruik van een voertuig, zowel dynamisch
als statisch. Als professional ken jij je verantwoordelijkheid als het gaat om de
veiligheid van jezelf, je opdrachtgever en je medeweggebruikers. Je weet dat trainen
van je (rij)vaardigheden belangrijk is en onderscheidend kan zijn ten opzichte van je
concurrenten. Maar aan de andere kant ervaar je dat het plannen van trainingen vaak
moeilijk is. Je wil immers beschikbaar blijven voor je opdrachtgevers.’

Cortex biedt
Cortex denkt graag samen met jou flexibel mee over het trainen van je
(rij)vaardigheden als security professional. We willen onze kennis en ervaring met je
delen.
We bieden daarom een ééndaagse rijtraining aan specifiek voor de zelfstandige
security professional. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

verbetering van voertuigbediening en –beheersing;
bochtentechniek met verhoogde snelheid;
inhaaltechnieken enkelbaanswegen;
observatie- en waarnemingstechnieken (dynamisch en statisch);
keertechnieken en opstelposities;
zelfredzaamheid en oplossend vermogen;
veranderingen in wet- en regelgeving;
gebruik veiligheidssystemen.

Voorafgaand aan de training kun je met de docent jouw specifieke wensen bespreken
en zullen deze in het dagprogramma worden opgenomen. Op deze wijze haal je het
maximale rendement uit deze dag!
De training wordt gelijktijdig gevolgd met twee deelnemers en kost € 450,- per persoon.
Deze kosten zijn inclusief koffie en lunch. Er wordt geen BTW berekend.
De betaling vindt vooraf plaats. Als je i.v.m. een (spoed)opdracht op het laatste
moment toch niet beschikbaar bent, zijn we flexibel en plannen we een andere dag.
Na de training ontvang je een certificaat van deelname van Cortex.
Voor meer informatie en het plannen van een trainingsdag kun je contact opnemen met
Cortex. info@cortex.nl of +31 (0) 85 48 83 060

