Styrk det forebyggende arbejde på byggepladsen

DEN LOVPLIGTIGE
koordinatoruddannelse

Er du sikkerheds- og sundhedskoordinator på et stort bygge- eller
anlægsprojekt? Så er koordinatoruddannelsen lovpligtig at tage, inden
du går i gang med arbejdet. Uddannelsen giver dig den fornødne
viden om arbejdsmiljø samt metoder til at varetage sikkerheds- og
sundhedsmæssige opgaver i projekteringsfasen og på byggepladsen
– og dermed styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

ALT DET PRAKTISKE

Kravet om de 37 timers uddannelse gør sig gældende, uanset om du
arbejder i det private eller det offentlige. Koordineringen skal først og
fremmest forebygge ulykker og nedslidningsskader på byggepladsen,
men klare aftaler om sikkerhedsforanstaltninger giver faktisk også færre
uforudsete udgifter for bygherren.

Abonnenter hos BST Nord eller
ArbejdsmiljøCentret tilbydes 6
procent rabat på alle uddannelser.

Uddannelsens opbygning
Kurset er opbygget i fem moduler fordelt på 3+2 dage. Undervejs løser du
en konkret hjemmeopgave i egen virksomhed for at koble uddannelsens
indhold sammen med dit arbejde som koordinator. På uddannelsen får
du bl.a. kendskab til:
•
•
•
•
•







Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet
Systematisk arbejdsmiljøarbejde
Byggeprocessen og byggepladsens arbejdsmiljø
Påvirkning og forebyggelse
Arbejdsmiljøpolitik, mål og rammer

Pris og tilmelding
I 2019 udgør den samlede pris
6.800 kr. ekskl. moms (abonnenter: 6.369 kr. ekskl. moms).

Tilmeld dig på vores hjemmeside amcentret.dk/kurser.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at
kontakte os på 8710 8900 |
kursus@amcentret.dk, hvis du
har spørgsmål.

Målgruppe
For at sikre uddannelsens høje niveau er det en forudsætning, at alle
deltagere arbejder med bygge- og anlægsopgaver og derfor er bekendte med branchens problemstillinger. Uddannelsen henvender sig
primært til bygherrer, koordinatorer, projekterende, konstruktører, ingeniører og arkitekter samt projektledere, byggeledere og formænd. På
samme måde kan personer med tilsvarende opgaver i f.eks. kommuner,
boligforeninger, institutioner, byggefirmaer mv. også have stor nytte af
uddannelsen.

Med koordinatoruddannelsen bliver du dækket grundigt ind
som sikkerheds- og sundhedskoordinator på byggepladsen, og
du får en helheds-orienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet
og arbejdsmiljøforholdene i planlægning, opførelse og drift af
byggeriet.
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