UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

BEDRIJFSBEZOEK SIF
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
: dinsdag 15 mei 2018
: 13.30 - 17.00 uur
: SIF Terminal Rotterdam, Pieter van Vollenhovenweg 101, 3199 KV MaasvlakteRotterdam (havennummer 8322)
: EUR 10,00, excl. BTW
: 3 PE-punten

Sif
Sif is opgericht in 1948 en is een van de grootste fabrikanten van stalen buizen voor fundaties ten behoeve
van windparken en olie- en gasplatforms op zee. De wind-, olie- en gasmarkt verandert voortdurend. Dat
vraagt om visie en innovatie die vorm geeft aan toekomstige ontwikkelingen. Sif investeert steeds in
nieuwe technologieën, productiecapaciteit en toekomstbestendige productiefaciliteiten.
In de 70 jaar dat Sif bestaat, zijn er meer dan 1.700 funderingen geproduceerd voor wind en olie & gas op
zee. Sif heeft alle grote componenten van vrijwel alle grote offshore oil & gas jackets geleverd.
Inhoud
Tijdens dit bedrijfsbezoek zal door het Productiemanagement, de HSE officer, de Legal Representative en
de Logistiek Manager van Sif in een interactieve presentatie uitleg gegeven worden over het
productieproces en de veiligheidsmaatregelen. Tevens zal nader ingegaan worden op de juridische en
logistieke aspecten. Voorts zullen diverse voorbeelden van schade en de oplossingen hiervoor besproken
worden. Hierna volgt er een rondleiding door het bedrijf waarbij jullie dringend worden verzocht als groep
bijeen te blijven in verband met de veiligheid.
Veiligheid
Teneinde de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen, wordt u verzocht zelf de volgende
veiligheidsmiddelen mee te nemen en te dragen tijdens de rondleiding:
- veiligheidsschoenen
- fluoriserend hesje
- helm
- veiligheidsbril
Voormelding
Sif verzoekt alle deelnemers zich vooraf via onderstaande link aan te melden voor deze bijeenkomst:
Wij verzoeken u derhalve uzelf aan te melden bij Sif zodra u een bevestiging van deelname van het
NIVRE heeft ontvangen.
https://sif-group.com/en/contact/access-maasvlakte
Programma
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.10 uur
14.10 - 15.30 uur
15.30 - 17.00 uur
17.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord
Presentatie
Rondleiding
Einde bijeenkomst

Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 40 personen aan het seminar deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend door
middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs. In geval van
annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij annulering binnen een week voor aanvang
brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding vooraf wordt het volledige bedrag voor
deelname in rekening gebracht.
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