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Kom med på kursen till JHL-institutet!

Kursens namn Grundkurs i arbetarskydd

Kursens datum 12 – 16.3.2018, 5 dgr
och plats Sörnäs strandväg 23, 00500 HELSINGFORS

Sista anmälningsdag  9.2.2018?

För vem? Grundkursen är riktad till arbetarskyddschefer,
arbetarskyddsfullmäktige, -vicefullmäktige, arbetarskyddsombud samt
till medlemmar och vicemedlemmar i arbetarskyddskommissionen eller
motsvarande samarbetskommissioner på arbetsplatsen. Kursen är
avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som
verkar i uppgifter som nämnts ovan.

Kursens mål Bli förtrogen med arbetarskyddets grunder och förordningar samt
arbetarskyddspersonalens uppgifter och verksamhetsförutsättningar.
Lära sig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med
arbetsplatsens personal och chefer.
Bilda sig en uppfattning om företagshälsovårdens uppgifter
Göra upp en personlig studieplan för fortsatt utveckling av den egna
sakkunskapen inom arbetarskydd och arbetshälsa.

Kursens teman Arbetssäkerheten och –hälsan på arbetsplatsen
Arbetarskyddsverksamhetens utveckling, arbetarskyddet, välbefinnande
i arbetet. Arbetarskyddslagen, ansvar, skyldigheter och rättigheter
Arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen
Syftet med samarbetet, samarbetsorganisationer, aktörer, uppgifter,
rättigheter och skyldigheter: Tillsynslagen, branschvisa
arbetarskyddsavtal
Företagshälsovård
Företagshälsovårdens uppgifter samt samarbete enligt
företagshälsovårdslagen
Egen inlärning
Inlärningen utvärderas genom att hålla studiedagbok, repetition av
ämnen och genom arbete i grupp

Tilläggsuppgifter kurssisihteerit@jhl.fi eller tel. 010 7703 510 (Svenskspråkig
telefonservice ges på måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 10-14)
Gällande kursens innehåll kontakta kursledare Tom Johnsson
tel. 050 369 9645, Tom.Johnsson[a]tapaturva.fi

Kursansökan Ansök via förbundets Medlemsservice 24h, icke medlemmar se länk:
http://www.jhl.fi/portal/sv/gor_och_lar/utbildning/kurskalender/
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Som kursledare fungerar Tom Johnsson som
har jobbat med arbetarskydd och arbetshälsa i
snart 20 år. Utbildning Diplomingenjör,
specialyrkeshygieniker, sakkunnig inom
företagshälsovården. Arbetsgivare Tapaturva
Oy där jag föreläser och konsulterar våra
kunder gällande arbetsmiljöledning och
hantering av arbetsmiljöfrågor på
arbetsplatsen www.tapaturva.fi..


