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Så er der igen mulighed for at få nye input og friske
ideer til Jeres arbejdsmiljøindsats og det kan I gøre hurtigt,
nemt og gratis. I har mulighed for at vælge mellem
10 møder rundt om i landet.
Fra den 19. januar 2015 og tre uger frem gennemfører
Metal- og Maskinindustriens Arbejdsmiljøudvalg v.
Dansk Industri, CO-industri og Lederne møderækken:
”ArbejdsmiljøRoadshow 2015”. Møderne afvikles i tidsrummet fra kl. 12:00 til 15:00.
På møderne præsenteres en række af Industriens
Branchearbejdsmiljøråds nye materialer til brug i
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.

Temaerne for Roadshowet i 2015 er:
●● Status på arbejdsmiljøet i industrien
●● Psykisk arbejdsmiljø
●● Muskel- og skeletbelastninger
●● Ventilation i værksted og produktion
●● Ulykker

Herudover medbringer vi en lang række andre
populære vejledninger og værktøjer, som I gratis
kan tage med hjem og have nytte af i Jeres
arbejdsmiljøarbejde. Der er blandt andet tale om
materialer vedrørende konflikthåndtering, kemi,
unge og nyansatte, arbejdsmiljøuddannelse,
forebyggelse af ulykker mv
Møderne er specielt henvendt til arbejdsgivere,
ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra
industriens brancher, men også repræsentanter
fra andre brancher er velkomne. Det samme
gælder rådgivere, myndigheder og undervisere på
erhvervsuddannelsescentre.
Deltagelse er gratis.
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Her afholdes møderne:
Dato

Hotel

Adresse

19. januar

Hotel Britannia Esbjerg

Torvegade 24, 6700 Esbjerg

20. januar

Radiosalen, Aalborg Kultur og Kongres Center

Europa Plads 4, 9100 Aalborg

21. januar

Hotel Scandic Herning

Fonnesbechsgade 20, 7200 Herning

22. januar

Hotel Scandic Aarhus Vest

Rytoften 3, 8210 Aarhus

26. januar

Hotel Fredensborg, Rønne

Strandvejen 116, 3700 Rønne

27. januar

Hotel Scandic Odense

Hvidkærvej 25, 5250 Odense

28. januar

Huset, Middelfart

Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

2. februar

Kolle-Kolle, Værløse

Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

4. februar

Lederne, København

Vermlandsgade 65, 2300 København S

5. februar

Hotel Scandic Ringsted

Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Der serveres sandwich og vand fra kl. 12:00 til 12:30, samt kaffe/te i pausen.

Tilmelding: Elektronisk tilmelding via www.i-bar.dk
Tilmeldingsfrist er 8 dage før afholdelse af arrangementet det ønskede sted.

