Välkommen ll en halvdagsutbildning om

ASBEST - GRUND
3 september 2021

Välkommen Ɵll en halvdagsutbildning där ni får lära er om
asbest. Utbildningen uppfyller kravet på arbetsgivaren
angående informaƟon om asbest som finns i §19 i Arbetsmiljöverkets föreskriŌer om asbest (AFS 2006:1).
Trots omfa ande saneringar och förbud mot användning av asbest
finns det for arande stora mängder av det hälsofarliga ämnet kvar
i våra byggnader.

EŌer kursen kommer du:
- Känna ll vad asbest är och var asbest kan finnas
- Ha insikter om hälsoriskerna och medicinska kontroller
- Känna ll gällande föreskri er och lags ning gällande asbest
- Känna ll byggherrens ansvar, inventering och AMP

Utbildningsledare
Jonas Mogvall har en djup kunskap om
asbest och av a arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskri er.
Jonas kommer från AddSafe som är
godkända utbildare av BYN
(Byggnadsindustrins Yrkesnämnd).

Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Tid och anmälan
Datum
3 september 2021
Kl. 08.00-12.00 alterna vt
Kl. 13.00-17.00
Pris
1.695 kronor per person.
Fika samt kursintyg ingår.

Plats
Safe Control Materialteknik AB,
Tillgängligheten 1B, Göteborg
Anmälan
Maila anmalan@safecontrol.se
senast 27 augus .
Kontaktperson
Catarina Wernlund
catarina.wernlund@safecontrol.se
Telefon: 031-65 64 95

031-65 64 70
info@safecontrol.se

Hemsida: www.safecontrol.se
Webbshop: www.safecontrol.nu

Safe Control Materialteknik erbjuder

UTBILDNINGAR & SEMINARIER
Safe Control erbjuder utbildningar inom för oss verksamhetsnära områden inom miljö
och provning av metalliska material.
Våra utbildningar leds av en oberoende välmeriterad expert eller av en av våra interna experter.
I samtliga våra utbildningar lägger vi stor vikt även vid det prak ska där det är möjligt,
exempelvis med demonstra oner i vårt egna laboratorium.

Företagsanpassade utbildningar
och workshops
Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar och workshops
för större eller mindre grupper. Dessa llfällen anpassas
e er era önskemål och behov. Fördelen är a dessa
utbildningar kan anpassas på er verksamhet och
organisa on.

Företagsinterna seminarier
Vi erbjuder även företagsanpassade seminarier för större
och mindre grupper som anpassas e er era önskemål
och behov.
Seminarierna, ca 2 mmar långa, kan hållas hos er eller hos
oss. E populärt ny llsko är informa onsträﬀ om asbest.

Öppna utbildningar
Kompetensutvecklande kurser, hel- eller halvdag.
Dessa utbildningar är öppna för deltagare från olika företag
och äger rum i våra kurslokaler i Göteborg.
Utbildnngarna leds av en expert med både teore sk och
prak sk kunskap.

Vill du veta mer?
Kontakta Veronica Orvheden
veronica.orvheden@safecontrol.se
Telefon: 031-65 64 95

Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Mer informa on om våra aktuella utbildningar
finns på hemsidan: safecontrol.se

031-65 64 70
info@safecontrol.se

Hemsida: www.safecontrol.se
Webbshop: www.safecontrol.nu

