Aanmeldingsformulier

Training Praktijkbeoordelaar
Event Security Officer

1.

Leidt uw organisatie al ESO-aspiranten op voor het Praktijkopdrachten ESO?

Ja
Nee
2.

15 februari 2019

(uw organisatie moet dan geregistreerd worden. Zie hiervoor
www.platformbeveiliging.nl)

Gegevens organisatie

Naam organisatie:
ND/BD-Nummer:
Contactpersoon:
Straat:

Nr.:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:
3.

Beoogde praktijkbeoordelaar
(bij meerdere deelnemers per persoon een aanmeldingsformulier invullen)

Achternaam:
Voornamen:

M/V

Geb. datum:

Geb. plaats:

Straat:

Nr.:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:
Emailadres:
is in het bezit van (svp aankruisen wat van toepassing is ):

SVPB
SVPB
SVPB
SVPB

certificaat Event Security Officer (ESO)
Basisdiploma Beveiliging *)
diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker (ABM) *)
diploma Beveiliger *)

* het examen Event Security moet tijdens de training worden afgelegd

Aanmelder verklaart zich akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden en het privacy statement
op onze website: www.svpb.nl
Datum:

Plaats:

Handtekening:
Onderstaande gegevens zijn bijgevoegd:
verklaring werkgever
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Verklaring werkgever
Hierbij verklaart ondergetekende:
in de functie van:
bij evenementenbeveiligingsorganisatie:
dat de beoogde praktijkbeoordelaar vanaf:
/
/
is belast met het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden en specifiek is ingezet voor
het beveiligen van tenminste 10 verschillende evenementen, zoals hieronder zijn
opgesomd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plaats:

Dagtekening:

Handtekening:

Ruimte stempel bedrijf
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Toelichting bij de aanmelding voor de training
praktijkbeoordelaars Event Security Officer.
Toelatingsvoorwaarden:
- De deelnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat Event Security Officer,
het diploma Beveiliger of een daaraan gelijkgesteld diploma
- De deelnemer is tenminste 3 jaar in dienst bij een evenementenbeveiligingsorganisatie, hiertoe dient de werkgever de verklaring in te vullen
- De deelnemer is belast met het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden en is
specifiek ingezet voor het beveiligen van tenminste 10 verschillende
evenementen. Deze evenementen dienen onder voornoemde verklaring te zijn
opgesomd
Kosten:
- De kosten voor deelname staan vermeld in de tarievenlijst op www.svpb.nl
- Uiterlijk twee weken voor de training zal de uitnodiging met de factuur
toegezonden worden
- Tot drie weken voor de training is de annulering kosteloos, daarna is de
deelnemer het volledige bedrag schuldig
Overige:
- Wanneer aan alle eisen is voldaan wordt op naam van de deelnemer een
verklaring praktijkbeoordelaar Event Security Officer opgesteld
- Deze verklaring wordt naar de toegelaten organisatie voor Event Security Officer
toegezonden. Is de organisatie nog niet toegelaten, dan vindt verzending pas
plaats nadat de organisatie is toegelaten
- De training vindt plaats in examencentrum Amersfoort, Plotterweg 1
- Bij onvoldoende aanmeldingen heeft SVPB het recht de training te annuleren. U
wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld
Vanwege de AVG wordt de deelnemer per e-mail gevraagd zich te registreren in
onze administratie via MijnSVPB.
Aanmelden via:
info@svpb.nl
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(033) 450 47 70
info@svpb.nl
www.svpb.nl
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