Geschiedenis

Opleidingen

Event-safe is geboren uit de vraag van uit de evenementenbranche. Er werd gezocht naar hulpverlening
nieuwe stijl. Om die vraag te kunnen beantwoorden
is event-safe ontstaan.

Event-safe hecht veel waarde aan goed opgeleide hulpverleners. Onze instructeurs zorgen voor het up to date houden van de kennis van de event-safe vrijwilligers.
De volgende cursussen worden gegeven:

Binnen drie jaar is event-safe uitgegroeid tot een
naam die staat in geheel Zeeland. Voor een evenement kan event-safe het volgende leveren:









EHBO'ers
Sportmasseurs
Medisch centralisten
Portofoons
Tenten
Evenementen beveiliging
Draaiboeken voor gemeentes en GHOR
Ambulances en ALS personeel





EHBO
BLS
AED

Eerste Hulp Bij Ongelukken
Basic Life Support
Automatische Externe Defibrillator

Rampentraining
Event-safe traint ook op hulp bij rampen. De laatste jaren
zijn er tijdens grote evenementen in Nederland een aantal
grote incidenten geweest. Door te trainen in een niet alledaagse omgeving met veel slachtoffers en bijzondere omstandigheden zorgen we ervoor dat de hulpverleners tijdens
een incident hun mannetje staan.

Voor meer informatie, kijk op www.event-safe.nl of mail naar info@event-safe.nl
Volg ons op twitter www.twitter.com/eventsafe
Event-safe, niet voor niets de snelst groeiende evenementenhulpverlener van
Nederland. Wij weten wat vrijwilligers willen.

Samen werken aan een veilig evenement, doe je mee?
Event-safe laat veiligheid en evenementen samenvloeien. Dankzij het werk van onze vrijwilligers worden de evenementen
waar event-safe aanwezig is nog beter beveiligd. Werk samen
met ons aan veilige evenementen en wordt vrijwilliger!

Waarom meedoen?

Wat kun je doen?

Samen of alleen.

Wij geven mensen die iets willen doen voor de samenleving de gelegenheid om inspirerend werk te doen.
Samen met medewerkers van event-safe lever je een
belangrijke bijdrage aan de medische zorg op evenementen.

Bij event-safe kan je aan de slag bij verschillende onderdelen.

Vrijwilligers werken vaak samen in koppels, ervaring
wordt zo maximaal overgedragen aan elkaar.
Er zijn ook vrijwilligers die alleen het veld in gaan,
zoals bijvoorbeeld de Event-safe Bike Responders..

Wat bieden wij?








Het bezoeken van top evenementen
EHBO kennis uitbreiden
Deelnemen aan trainingen
Werkervaring opdoen
Een goede begeleiding
Een tegemoetkoming in de reiskosten
Werken met de nieuwste materialen






Evenementen EHBO
Sportverzorging ( masseurs )
Communicatie ( medewerker meldkamer )
Logistiek

Verplichtingen?
Bij event-safe ben je niet verplicht om aanwezig te zijn
bij een minimum aantal evenementen per jaar.
Wij zetten je in op evenementen waar jij je lekker voelt.

Een aantal van onze opdrachtgevers

In de buurt.
Op welke manier je je ook inzet voor event-safe je
werkt zoveel mogelijk in de buurt van je woonplaats.
Aanmelden als vrijwilliger.
Aanmelden kan via info@event-safe.nl

