HOTSPOT på
Dansk Kemidatabase

- associeret med

Gratis inspirationsmøde for arbejdsmiljøledere, QEHS-managere og
kemiansvarlige

16. marts 2020
Aalborg
18. marts 2020
Aarhus
24. marts 2020
Kolding
26. marts 2020
Allerød

Kom og bliv lidt klogere på
Dansk Kemidatabase
Styring af sikkerhedsdatablade, kemisk
risikovurdering, substitution og meget mere.
Håndteres af kemikere, der kvalitetssikrer
data og gør det svære nemmere.

Få demoadgang til Dansk Kemidatabase
Få 20 % rabat som ny kunde på første års
abonnement

Hurtigt tilbageblik på regelændringerne ved arbejde med
kemiske stoffer

HOTSPOT på Dansk Kemidatabase
Dansk Kemidatabase er et kemikaliestyringssystem til styring af produkterne i hele
deres levetid – før de købes, mens de er på virksomheden, og når de skal ud igen.
Dansk Kemidatabase bygger på mange forskellige brancher og kemiske udfordringer.
Bagved databasen sidder fagligt personale med baggrunde som biokemikere, biologer,
kemiingeniører og laboranter, der omsætter de lange og tekniske sikkerhedsdatablade
til letforståelig tekst i form af bl.a. 2-siders materiale. Disse kan bruges til de kemiske
risikovurderinger og instruktion og oplæring.

Præsentation af Dansk Kemidatabase
Vi præsenterer Dansk Kemidatabase, som gør det nemmere for dig bl.a., ved at sikkerhedsdatabladenes piktogrammer, faresætninger og indholdsstoffer omsættes til en overskuelig
farvekode: grå, gul eller rød. I får et hurtigt overblik over fordelingen af virksomhedens
kemiske produkter, fx i forhold til sundhedsfare og miljø. Farvekoden gør det også nemmere
at substituere et farligt produkt med et mindre farligt ved søgning i databasen ca. 15.000
forskellige kemiske produkter.

Program
kl. 13:00

Kaffe og networking - mød kemikerne bag Dansk Kemidatabase

kl. 13:30
		

Velkomst og hurtigt tilbageblik på regelændringerne ved arbejde
med kemiske stoffer

kl. 13:45

Præsentation af Dansk Kemidatabase

kl. 14:25
Pause med kaffe og networking
			
kl. 14:45
Abonnementstyper og ekstra funktioner
kl. 15:30

Velkomst og et tilbageblik på ændringerne i reglerne fra 1. juli 2019 med farvel til
arbejdspladsbrugsanvisninger til fokus på kemisk risikovurdering af bl.a. processer
samt instruktion og oplæring. Vi samler op på erfaringer fra det sidste halve år, og
de udfordringer virksomhederne oplever ved skiftet.

Kom og se, hvordan farvekoden hjælper med
de kemiske risikovurderinger ved arbejde med
produkterne. Og se et udsnit af andre
funktioner:
•
•
•
•
•

Myndighedslister
Etiketmodul
Interne lister
QR-koder
Audit

Afslutning

Oplægsholdere

Abonnementstyper og ekstra funktioner
Et abonnement på Dansk Kemidatabase giver fri adgang til antal brugere - uden
merbetaling. Et abonnement sammensættes, så det giver mest mulig værdi for
virksomheden, da vi tror på skræddersyede løsninger.
Der er også brug for fokus på de kemiske stoffer, når de skal ind og ud af virksomheden, og hvis de skal transporteres mellem lokationer. Se funktioner i Dansk Kemidatabase, som kan hjælpe dig med netop denne del af arbejdet:

Tina Jensen
Kemiingeniør

Stine Holm Rasmussen
Kemiingeniør

Peter Quistgaard
Kemiingeniør

•
•
•
•

Transportdokumenter (farligt gods)
Hotline
Årsrapporter
Kran-vurderinger

Tid og sted
HOTSPOT afholdes kl. 13.00 - 15.30 hos Joblife a/s
Aalborg - 16. marts 2020
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Aarhus- 18. marts 2020
Ceres Allé 3, 8000 Aarhus
Kolding - 24. marts 2020
jupitervej 1, 6000 Kolding
Allerød - 26. marts 2020
Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Undervisningstilbud fra Joblife
SUPP20
Supplerende uddannelse til arbejdsmiljø- og MED-organisationen med 2 plenumoplæg
og 12 valgfrie workshops. Sammensæt selv dagen og få en målrettet uddannelse.
Plenum om Psykologisk sikkerhed og ”Hvordan skaber du motivation, handling og udvikling
hos mennesker?”
Kom og bliv klogere på hvordan du kan gøre kemisk risikovurdering smart. Workshop 2.4
byder på en gennemgang af, hvordan de kemisk risikovurderinger skal håndteres.
Læs mere i programmet om indhold og tilmelding

Tilmelding
Tilmelding sker online på:
www.tilmeld.dk/HOTSPOTmarts2020
Tilmelding er efter ”først-til-mølle” princippet. Arrangementet er gratis, men da vi udbyder et begrænset antal pladser,
faktureres udeblivelse med kr. 500 pr. deltager.

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse
Løbende udbud af arbejdsmiljøuddannelsen i Allerød, Brønshøj, Ishøj, Aarhus og Kolding.

Yderligere info
Yderligere info via hotspot;joblife.dk eller:
Jane Bohl Andersen, tlf. 27 61 39 67
Hanne Lybech Jensen, tlf. 30 10 96 97

Fakta om Joblife a/s
Joblife er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vi afholder både de
lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser og arbejdsmiljøkoordinatoruddannelser, den supplerende arbejdsmiljøuddannelse
SUPP20 samt skræddersyede virksomhedsuddannelser.
- associeret med

Joblife a/s er associeret med NIRAS A/S, der har specialister
inden for miljø, vand, spildevand, byggeri, proces m.v.
Læs mere om os på www.joblife.dk

Undervisere med stor praktisk erfaring som arbejdsmiljørådgivere, der giver højt fagligt
niveau med stor udbyttet for deltagerne.
Læs mere om uddannelserne, datoer og tilmelding.

