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Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljøgruppen

Joblife har stor erfaring med uddanne arbejdsmiljøorganisationen
Arbejdsmiljøuddannelsen er en lovpligtig uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlem
af en arbejdsmiljøgruppe. Målet med uddannelsen er at give
deltagerne viden om de opgaver de kommer til at stå overfor
og redskaber til at løse dem.
Joblifes undervisere er erfarne arbejdsmiljørådgivere med
fagligheder, der dækker alle arbejdsmiljøområder. Hos os
er det en væsentlig kvalifikation, at underviserne ikke er
fuldtidsundervisere, men også i det daglige løser konkrete
arbejdsmiljøopgaver for både private og offentlige virksomheder. Det giver et opdateret kendskab til udviklingen på
arbejdsmiljøområdet.
Vi arbejder bl.a. med
• Arbejdsmiljøet set med virksomhedens øjne
• Arbejdsmiljøgruppens opgaver
• Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
• Rettigheder, pligter og ansvar
• Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
• En praktisk opgave hjemme på virksomheden

Tilmelding
sker ved at sende en mail til amkursus@joblife.dk, online på
www.joblife.dk, eller ved at ringe direkte til kursusafdelingen
på tlf.: 8819 1800.
Pris pr. person i 2020
kr. 4.200,00 ekskl. moms
Prisen er inkl. fuld forplejning under uddannelsen samt
komplet kursusmateriale og kursusbevis.
Uddannelsen afholdes over 3 dage (i alt 22 timer ekskl.
frokostpauser).
Afbestilling eller omvalg til anden uddannelse:
Se næste side

INFO
Vi udbyder kurset som åbent kursus i flere byer, se bagsiden. Kurset kan også afholdes som et virksomhedskursus,
kan med stor fordel afholdes på større virksomheder, hvor undervisningen tilpasses virksomhedens særlige behov.
Kontakt os for nærmere information.

Kursusafdelingen
T: +45 88 19 18 00
E: amkursus@joblife.dk
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Kursusdatoer i 2020

Sjælland 2020

1. del

2. del

Allerød

20. –21. april

14. maj

Allerød

2. – 3. november

19. november

Brønshøj

3. – 4. februar

25. februar

Brønshøj

26. – 27. maj

16. juni

Brønshøj

29. – 30. september

21. oktober

Ishøj

3. – 4. marts

24. marts

Ishøj

25. – 26. august

15. september

Ishøj

24. -25. november

15. december

Jylland 2020

1. del

2. del

Kolding

3. – 4. februar

27. februar

Kolding

29. - 30. april

12. maj

Kolding

26. – 27. august

16. september

Kolding

10. – 11. november

2. december

Aarhus

10. - 11. marts

31. marts

Aarhus

6. - 7. oktober

29. oktober

Afmelding:
• Ved afmelding 2-4 uger før kursusstart opkræves et gebyr svarende til 50 % af kursusprisen
• Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart eller ved udeblivelse opkræves fuld pris
• Du har dog mulighed for at overdrage kurset til en anden deltager fra din virksomhed, hvis du bliver forhindret,
såfremt du orienterer os senest dagen inden kursusstart

Flytning til andet kursus:
• Ved flytning til andet kursus 2-4 uger før kursusstart opkræves der, udover kursusprisen, et gebyr svarende til
50 % af kursusprisen
• Ved flytning til andet kursus fra 2 uger før kursusstart til dagen før kursusstart opkræves der, udover kursusprisen, et gebyr svarende til 75 % af kursusprisen
• Ved flytning af en eller flere kursusdage til et senere kursus, opkræves der, udover kursusprisen, et gebyr på
50% af kursusprisen
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