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Uw bedrijf op de eerste plaats!
Als u een specialist van Fuprof inschakelt wordt uw
bedrijfsvoering serieus genomen!
Uw "huisspecialist"
Net niet altijd de kennis en tijd paraat om de juiste aandacht aan
Arbo en Milieu te geven? Wij helpen u veilig door het woud van
wet- en regelgeving. Als uw huisspecialist staan wij u bij op
organisatorisch en technisch vlak. Ook voor communicatie met de
overheid is Fuprof de juiste partij. Daarnaast hebben wij ook nog
eens een breed specialistennetwerk.
Uw Imago, een goed imago!
U wilt een blijvend goed imago voor uw bedrijf en u wilt uw
medewerkers ook in de toekomst veilig, fit en gezond aan het
werk houden. Milieu en Arbeidsomstandigheden zijn daarom
steeds belangrijker voor uw organisatie. Al deze onderwerpen in 1
hand, de optimale oplossing voor het juiste imago. En
tegelijkertijd het voorkomen van onnodig verzuim.
Ondernemen zonder hoofdpijn
Wij voorkomen dat Arbo- en Milieuregels als ballast ervaren
wordt. FUPROF helpt u om de regels soepel in te voegen in uw
bedrijfsvoering. Dit vanuit de gedachte dat kwaliteit altijd
verbeterd kan worden.
Wat kunnen wij betekenen voor u?
Milieu:
• Aanvragen diverse vergunningen;
174 Afvalpreventie;
•
• Energiebesparing;

Werkplekinrichtingen:
• Werkplekonderzoeken (on- en offline)
• Turnkey opleveren van werkplekken;
• Leveren van ergonomische hulpmiddelen;
Arbeidsomstandigheden:
• Uitvoeren van de RI&E (met Plan van Aanpak);
• Veilig werken met gevaarlijke stoffen;
• Voorlichting en training;
• Laserveiligheid;
MVO:
• MVO-scan;
• Onderzoek naar verbeteringen binnen uw bedrijf;
• Verkleinen footprint;
DE COMBINATIE:
Door goed en bewust bezig te zijn met arbo, milieu en MVO bouw
je feitelijk aan een duurzame onderneming! Hiervoor passen wij
geregeld een zeer toegankelijk HSE-softwarepakket toe.
Hoe doen we dat?
Als bedrijf heeft u zoveel mogelijk te maken met 1(!) specialist.
Deze specialist verdiept zich in uw bedrijf zodat, door onze brede
en specialistische kennis, wij binnen de kortste keren uw bedrijf
kennen en daarmee onderdeel worden van uw bedrijf.
Afhankelijk van de hoeveelheid lust die u wilt ervaren
ondersteunen we een klein beetje tot heel veel...
Een eerste gesprek om elkaar te leren kennen is altijd mogelijk en
natuurlijk vrijblijvend en kosteloos, we komen graag naar u toe.
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