Netværk for kemiansvarlige
Værdifulde erfaringer udveksles i netværk

Nyt netværk startes op - “mød op” online d. 18. juni 2020
Mangler du som ansvarlig for kemi ny viden og inspiration
til, hvordan du udvikler dit arbejde med kemiske stoffer
og materialer? Har du lyst til at udveksle erfaringer med
andre, der står overfor udfordringer, der ligner dine?
Formål og indhold
Ud over erfaringer får deltagerne ny viden og inspiration til
arbejdet med kemi. Der kan være fokus på både strategi,
metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på kemi-området. Emner til hvert
netværksmøde fastsætter deltagerne. Eksempler på emner
kan fx være:
•
•
•
•
•
•

Kemisk risikovurdering
Værnemidler
Affald
Farligt gods
Opbevaring og håndtering
Sikkerhedsdatablade

Kom til opstartsmøde i Joblifes nye kemi-netværk, hvor
der udveksles og arbejdes med aspekter indenfor kemiske
stoffer og materialer.
Vær med på første møde, og vær med til at påvirke dagsordenen i netværket.

Første møde er den 18. juni 2020 og vil blot vare 1,5 time
(fra kl. 10:00 - 11.30), og det vil blive afholdt online grundet
den nuværende situation.
Fremadrettet vil der blive afholdt 3 - 4 årlige møder på skift
ved deltagerne. På hvert møde indgår en gennemgang af
en kemisk problemstilling eller løsning som værtsvirksomheden har arbejdet med. Joblife fungerer som tovholder,
facilliterer møderne og bidrager med ny viden og regler. Vi
bidrager også efter ønske med faglige oplæg, men det er
gruppen, der fra gang til gang, aftaler emner til dagsordenen.
Dagsorden
• Præsentation af deltagere
• Ideoplæg ved Tina Jensen og Stine Rasmussen, Joblife
• Fagligt indlæg ’Håndsprit – tommelfingerregler, effektfalsk tryghed, hudpleje, nye aktører’
• Emne for næste møde – gruppedrøftelse
• Debat i plenum
• Placering samt tidspunkt for næste møde
Der er et årligt deltagergebyr, hvis man ønsker at fortsætte
i netværket.

INFO
• Læs mere om netværket på vores hjemmeside: joblife.dk, hvor du også finder linket til tilmelding
• Interesseret i at tilmelde dig? Du finder tilmeldingssiden her → joblife.dk/nyhed/netvaerk-for-ansvarlige-for-kemi/

Tina Jensen
Civilingeniør, kemi
T: +45 27 61 39 17
E: tije@joblife.dk

- associeret med

