Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Kort fortalt
Deltageren kan forholde sig aktivt til at mindske arbejds- og belastningsskader, og til at styrke egen
sundhed, på baggrund af viden om, hvordan de fysiske og psykiske belastningsfaktorer kan påvirke det
enkelte menneske, og hvordan adfærd og holdninger kan påvirke arbejdslivet.

Fag: Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Fagnummer:
45107

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.999,40

Kontakt
Kurser på UCH
Uddannelsescenter
Holstebro
99 122 222

Kursuspris
AMU:
DKK 384,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.999,40

Tilmelding

Målgruppe: Chauffører inden for godstransport og personbefordring.
Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden
- hvordan egen adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i
trafikken,
- faktorer, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø, herunder stressforebyggende forholdsregler
- faktorer, der påvirker det fysiske arbejdsmiljø
- hvilke områder der, i det daglige arbejde som chauffør, især kan belaste helbredet
- arbejdspladsen indretning, og hvordan arbejdet udføres, på en sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig
måde
- årsager til arbejdsulykker, og i hvordan disse kan undgås.
Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Arbejde aktivt for at fremme sundheden
- medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde
- deltage aktivt i forbedring af sikkerheden, arbejdsmiljøet og sundheden på arbejdspladsen
- foretage et bevidst valg om adfærd, levevaner og livsstil, bl.a. i forbindelse med skæve arbejdstider.
- forholde sig aktivt til sikkerhedsarbejdet på sin arbejdsplads, herunder arbejdspladsvurderinger
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den
lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.
Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse
om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren
kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
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