HSE-P, Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ta kontroll över riskerna
År av erfarenhet från HSE-P, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhetsområdet, har möjliggjort för DEKRA att utveckla en bred
kunskap. Detta gör det idag möjligt för oss att stötta våra kunder vid varje fas av ett HSE-P-projekt. DEKRA kan genom lokal
representation i många länder, vara din följeslagare och hjälpa dig att garantera trygghet, säkerhet och kvalitet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Säkerhetskultur

Varje företag måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM).

Genom att arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön
uppmärksammar man sina medarbetare på att man värderar
säkerheten högt.

Genom att regelbundet undersöka sin arbetsmiljö,
hittar man risker som sedan ska bedömmas och värderas.
Allvarliga risker ska åtgärdas omedelbart medan vissa åtgärder kan föras in i en handlingsplan för att hanteras senare.
Vidtagna åtgärder ska sedan kontrolleras.
DEKRA hjälper Er att implementera ett system så att ni arbetar
med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt.

Genom att göra alla på ett företag delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet skapas en kultur som uppmuntrar till
ett säkert beteende.

Vi på DEKRA kan bland annat medverka vid:

I nve nte ring

> Genom intervjuer med olika
medarbetare gör vi en inventering av företagets arbetsmiljöstatus och tittar på vilka rutiner
och policys som finns.

A nalys

> Vi identifierar vilka rutiner och
dokument som saknas och utifrån era uppsatta mål tar vi
fram en plan på hur ni ska nå
fram till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

> Presentation av systemet som
ska få företaget att arbeta mer
systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

DEKRA Industrial AB

Övriga tjänster

Hos DEKRA har vi kompetens inom alla de områden som
krävs för att kunna erbjuda ett komplett tjänsteutbud inom
HSE-P, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhet.

• Riskbedömningar.
• Framtagning av arbetsinstruktioner för arbetsutrustning.
• Utredning av olycksfall och tillbud.

Denna bredd gör oss unika och innebär att vi kan erbjuda
en helhetssyn som förenklar för dig, effektiviserar arbetet
och ger ett resultat du kan känna dig trygg med.
DEKRA Industrial AB verkar för ökad säkerhet inom en rad
branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas
ledande företag inom teknisk kontroll med 29 000 medarbetare i 50 länder.
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I mpleme nte ring

DEKRA Industrial AB
Box 13007
402 51 Göteborg
Telefon 010 455 10 00
info@dekra-industrial.se
www.dekra.se

