Procesindustrie
Als organisatie in de proces- en/of de petrochemische industrie hecht u waarde aan de
kwaliteiten en vaardigheden van uw medewerkers. U organiseert een breed scala aan
opleidingen en trainingen zodat zij aantoonbaar bekwaam zijn.
Met Edumanager kunt u binnen uw opleidingsbeleid tijdig anticiperen op nieuwe
ontwikkelingen en ontstaat een perfecte match tussen organisatiedoelstellingen en de
aanwezige kennis en capaciteiten van uw medewerkers.

Edumanager

Kwaliteitscontrole

Edumanager geeft inzicht in het cyclische proces van
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Met behulp van Edumanager beschikt u over aantoonbaar bekwaam
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Indien u beschikt over interne trainers, kunnen deze via
Edumanager hun planning en deelnamelijsten beheren.
Een GAP analyse maakt duidelijk waar de huidige
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voorkomt u inzet van onbekwame medewerkers en voert u
een toekomstgericht en effectief opleidingsbeleid.

Koppelingen
L&M Software bv werkt actief aan koppelingen met externe
informatiesystemen. Denk o.a. aan het up-to-date houden van
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UNIT4, Noordhoff, GoodHabitz, TCG, DocZero en vele anderen.

Procesindustrie
Edumanager het Deltalinqs Trainingen Loket (DTL) te bemensen.
Het DTL organiseert trainingen voor de proces- en de petrochemie in
Rotterdam Botlek/Europoort.
In Terneuzen werken Vlaanderen en Nederland samen in BioBase
Europe. Hier is een “state of the art” onderzoeks- en trainingscentrum
gebouwd. Zo hoopt men de economische groei, innovatiecapaciteit
en duurzame ontwikkeling in de regio te versnellen. TEM bemenst ook
dit trainingscentrum met Edumanager en Ilias.”
Robert Kok, Opleidingsfunctionaris bij

Rinus Poppelaars, Senior Learning & Development Officer bij

Odfjell Terminals (Rotterdam) BV

BP Raffinaderij Rotterdam

“Odfjell Terminals Rotterdam BV – OTR – is één van
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“handling platforms” voor het rail- en wegvervoer.

cultuur. Medewerkers zijn leergierig, resultaatgericht en willen hun kennis
en ervaring graag delen met collega’s. En uiteraard steken we graag de

OTR hecht veel waarde aan het inzichtelijk maken en
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houden van de kwaliteiten van haar medewerkers.
Al in 1990 werd besloten om met Edumanager te
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punten van Edumanager. Bovendien zorgt de
Edumanager is bij OTR ook gekoppeld aan SAP HR. Zo
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automatisch up-to-date.”

altijd automatisch actueel zijn.”

Peter Heerschap Directeur TEM BV
“Training Event Management (TEM) is een betrokken,

Interesse?

professionele en ervaren partner die gerenommeerde

Als marktleider in de zorg levert L&M Software bv een totaaloplossing

organisaties in de proces- en de petrochemische

voor opleidingsmanagement en e-learning. Heeft u interesse in een

industrie ontzorgt. Dit doen we door een brede

vrijblijvende introductie? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u

verscheidenheid aan opleidings- en trainingstaken en

graag over onze visie op het opleidingsproces en over de mogelijkheden

-werkzaamheden uit handen te nemen.

om Edumanager binnen de organisatorische werkprocessen van uw
organisatie in te bedden.

TEM
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opleidings-
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trainingsevents voor haar klanten te plannen, te
organiseren en te evalueren. Zo heeft Deltalinqs een
partnership met TEM gesloten, om met inzet van
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