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Vi uddanner folk

Arbejdsmiljøuddannelse i transportbranchen

 

Arbejdsmiljø er ikke  
kedeligt!

Formålet med arbejdsmiljøuddan-
nelsen er at styrke det forebyggende 
arbejde og effektivisere arbejdsmiljø-
organisationens arbejde. 

AMU-Fyn og ARBEJDSMILJØEksperten 
har i samarbejde udviklet en særlig 
version af den obligatoriske 3 dages 
 arbejdsmiljøuddannelse. Vi har mål-
rettet uddannelsen mod transport-
branchen, så den bliver mere specifik 
og vedkommende for dig.  

Undervisning med  
branchekendskab

Kurserne har en helt særlig vinkling, 
idet en del af undervisningen varetages 
af ekstern rådgiver med kendskab til 
transportbranchen og Arbejdstilsynet. 

Undervisningen kobles til branchen og 
brancherelaterede udfordringer, uanset 
om der arbejdes med arbejdsmiljø-
begrebet, samarbejde, risikovurdering 
eller sundhedsfremme og sygefravær 
eller arbejdsulykker m.v.

Desuden gives mulighed for, at der kan 
dannes fremadrettede netværk delta-
gerne imellem.

Det her er noget for dig...
 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 
er obligatorisk for alle arbejdsmiljø-
repræsentanter og arbejdsledere i 
en arbejdsmiljøorganisation (AMO). 

Når du tager din arbejdsmiljøuddannel-
se hos os, er du sikker på, at du får en 
uddannelse, der er re le  vant for din  
branche.

Vores kurser er specielt målrettet: 

• Vognmænd
• Lastbilchauffører 
• Buschauffører
• Lager
• Entreprenører
• Speditører
 

Kurser i 2020
Vi udbyder kurser:
• Uge 12) 18.-20. marts
• Uge 15) 6.-8. april
• Uge 37) 8.-10. september
• Uge 43) 21.-23. oktober
• Uge 48) 23.-25. november

Pris og praktisk info
Undervisningen foregår som 
udgangspunkt på 

 AMU-FYN
 C.F. Tietgens Boulevard 27
 5220 Odense SØ

Uddannelsen koster 4.150 kr. pr. 
deltager og er inklusiv kursus-
materialer, morgenmad, frokost, 
eftermiddagskaffe og kage.  

Tilmelding:
Tilmelding på ARBEJDSMILJØ- 
Ekspertens hjemmeside 
https://www.ameksperten.dk/
kurser/au9/transportbranchens
-3-dages-obligatorisk-arbejds
miljouddannelse-9/ 
 
Nærmere information kan fås hos 
ARBEJDSMILJØEksperten på tlf. 
82363670 eller mail@ameksperten.dk

Kontaktoplysninger AMU-Fyn
 Uddannelseskonsulent
 Karin Kjerside Sørensen
 Tlf. 22 10 41 11
 kks@amu-fyn.dk 


