Introductie Secu Drive Training:
Secu Drive Training is een dynamische onderneming welke zich richt op het opleiden van
bestuurders van motorvoertuigen die vanwege de uitvoer van zijn/haar dagelijkse
werkzaamheden behoefte hebben om zich verder te bekwamen in rijvaardigheid en
voertuigbeheersing.
Secu Drive Training presenteert zich met trots als de specialist in het verzorgen van
voortgezette rijopleidingen na het behalen van het rijbewijs. Het team van Secu Drive
Training bestaat uit medewerkers die over een veel praktijkervaring beschikken als het gaat
om het analyseren en inventariseren van de opleidingsbehoefte van een opdrachtgever, het
administratief en organisatorisch verwerken en plannen van de opdracht en de uitvoer van
de opdracht. De instructeurs die de trainingen verzorgen beschikken naast hun verplichte
diploma’s en certificaten over veel relevante praktijkervaring die ze hebben opgedaan in het
bedrijfsleven bij politie, defensie en in de automotive sector.
Dat maakt dat de diensten van Secu Drive Training meer zijn dan een opleiding. Door altijd
de keuze te maken uit de beste opties voor een training/opleiding worden onze trainingen
en opleidingen door onze opdrachtgevers zeer gewaardeerd wat blijkt uit de vele
vervolgopdrachten die wij krijgen van onze opdrachtgevers.
Ons credo is dan ook: “De som der delen maakt een succesvol geheel”.
Directiechauffeur rijopleidingen van Secu Drive Training:
Secu Drive Training verzorgt voor een groot aantal overheidsinstanties, multinationals,
rechtelijke en justitionele organisaties, security organisaties, particuliere vervoersorganisaties, taxibedrijven en particulieren de opleidingen die zei voor de uitoefening van
hun vak nodig hebben of wenselijk achten.
Naast de opleidingen CCV D1 en D2bieden wij ook de opleidingen D3, D4 en gepantserd
rijden aan om chauffeurs in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen tot een excellent
chauffeur. Indien een opdrachtgever dit wenst is dit nog aan te vullen met
maatwerktrainingen waarin de specifieke risico aspecten en wensen van de opdrachtgever
verwerkt kunnen worden.
Om bereikte vaardigheden te onderhouden is het vanzelfsprekend dat het van belang is om
het niveau te blijven trainen. Secu Drive Training heeft hiervoor een volledig programma
van individuele dag trainingen tot complete maatwerkprogramma’s om de directiechauffeur
trainingen aan te bieden met uitdagingen om hun niveau aan te scherpen en/of te
verbeteren.
Wij zijn volledig gecertificeerd bij het CCV onderdeel van het CBR om zowel de basis
opleiding als de applicatie/onderhouds trainingen te verzorgen. Door deze certificering
onderwerpen wij ons ook aan het toezichtmodel van het CCV waardoor wij altijd een
maximale kwaliteit van ons opleidingsaanbod kunnen waarborgen.
Waardevolle opleiding:
Een baan als directiechauffeur is niet voor iedereen weggelegd. Van de directiechauffeur
wordt verwacht dat hij flexibel inzet baar is, zich op een passende wijze discreet kan
opstellen en kan handelen. Het aantal chauffeurs wat voor één vaste persoon rijdt neemt
langzaam af. Kosten en efficiency aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. De behoefte
aan chauffeursdiensten worden steeds vaker betrokken via professionele chauffeursservice
bedrijven, de ZZP chauffeurs en taxi bedrijven.
De opdrachtgevers die chauffeursdiensten inhuren of aanbesteden zullen voorwaarden
stellen aan het profiel van een in te huren chauffeur. Het kunnen tonen van een geldig CCV
D1 of D2 certificaat zal daarbij vaak een eis zijn.

