OPLEIDINGEN

VOEDSELVEILIGHEID
WAT?
PMO begeleidt bij
•

het opstellen en opvolgen van een wettelijk verplicht
HACCP autocontrolesysteem;

•

de voorbereiding tot validatie van het HACCPautocontrolesysteem (klant betaalt slechts ¼ van
de jaarlijkse FAVV-heffing en krijgt FAVV-label
‘Uitstekend + Smiley’’)

VOOR WIE?

Veronique Bert

Zaakvoerders en personeel van supermarkten en
Ann Wayenberg

voedingsspeciaalzaken
WAAR EN WANNEER?
De begeleiding & opleiding duurt een halve dag en
vindt plaats in de winkel zelf op een moment dat de

Bedankt voor jullie hulp om aan deze audit/

zaakvoerder zelf verkiest (kan tijdens openingsuren)

opleiding te beginnen. Uit ervaring weet ik
nu wel dat dit de moeilijkste stap is. Je beseft

HOE?

ergens wel dat je goed bezig bent, maar de

De begeleiding & opleiding gebeurt stap voor

angst om hierop afgestraft te worden bestaat

stap. Gedurende een halve dag vindt er een zeer

toch wel.

praktijkgerichte ‘1 on 1’ coaching plaats. Bovendien

En als ondernemer ben je hier toch voor

staan onze adviseurs heel het jaar door stand-by voor al

bevreesd. Ook bedankt voor de verdere

uw bijkomende vragen via telefoon of mail rond nieuwe

samenwerking tijdens het ganse proces.

wetgeving,… en helpen ze u persoonlijk in geval van
problemen bij FAVV controles of audits door erkende

Met vriendelijke groeten

controleorganisaties
DOOR WIE?

GETUIGENIS

Veronique Bert en Ann Wayenberg hebben voor hun

Chris Verwimp
Spar Nijlen

loopbaan bij Buurtsuper.be en PMO reeds meer dan 10
jaar ervaring opgedaan als kwaliteitsverantwoordelijken
bij een grote winkelketen. Sinds hun job bij Buurtsuper.
be en PMO hebben zij reeds 850 winkels persoonlijk

CONTACT

begeleid.

wendy.labie@pmocvba.be - 02 212 26 51

PMOcvba is gespecialiseerd in Personeels- en Management Opleidingen voor winkels actief in de food en fashion retail.
Onze kernwaarden zijn Praktijkgericht, op Maat van de klant en een Originele opleidings-methodiek. PMO is erkend
opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Hierdoor genieten onze klanten van zeer interessante subsidiemogelijkheden.

