
Tlf : 70 107 701

Fax 75 471 009 

www.am-gruppen.dk
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SIKKERHED OG TEKNIK✓ARBEJDSMILJØ OG MILJØ ✓TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR✓LEDELSE OG ORGANISATION✓

Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Toppen af pyramiden symboliserer
arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der
fuldender pyramiden og det hele
menneske. 
Deraf kommer navnet AM-Gruppen,
da ARBEJDSLIV og MILJØ er vores
kerneydelser.

Cheops pyramiden er skabelon for vores

logo. Pyramiden er et stort solidt bygnings-

værk, der har modstået ørkenens sandstor-

me i ca. 4.500 år. Cheops pyramiden er et

gennemtænkt og bestandigt stykke arkitek-

tur, det er et symbol for os, og vi bruger

det som et arbejdsredskab i det daglige

arbejde:

Bunden af pyramiden symboliserer menne-

sket og miljøet. Dette er fundamentet i alle

menneskers liv og vores virksomheds virke.

Fundamentet

Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver
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AM-Gruppen er certificeret
efter OHSAS 18001 og var
således en af de første virk-
somheder, der fik en grøn
smiley på Arbejdstilsynets
hjemmeside.

AM-Gruppen
AM-Gruppen er en moderne konsulentvirksomhed,
der med hovedafdeling i Esbjerg servicerer kunder
inden for mange forskellige brancher i hele Danmark.
Vi er totalleverandør inden for områderne miljø,
arbejdsmiljø og organisationsudvikling. Vi er ca. 45
medarbejdere med vidt forskellig uddannelse og vi
beskæftiger blandt andet læger, psykologer, syge-
plejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, maskin-
mestre og ingeniører. Med mere end 25 års erfaring i
arbejdsmiljørådgivning, har vi lært, at alle organisa-
tioner er unikke og dét tager vores rådgivning
udgangspunkt i.

Bent Madsen
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Mennesker og
organisationer
kommer i balance
Derfor er det vores vision at…

• være arbejdsmarkedets foretrukne samarbejds-
partner, når det gælder om at skabe vækst og 
kvalitet i arbejdslivet

• udvikle og levere unikke og trendsættende 
produkter til organisationer, som ønsker at være
både konkurrence- og bæredygtige

• være en velkonsolideret og eftertragtet arbejds-
plads, som udvikler innovative og forret-

ningsorienterede medarbejdere. 
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Valg, 
der udvikler 
værdier 
Derfor er det vores grundlæggende formål at bidrage
til, at mennesker og organisationer træffer beslut-
ninger, der skaber vækst og kvalitet i arbejdslivet. 

Så børn trygt 
kan sende deres 
forældre på arbejde…!
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R Din succes er vores
vækstgrundlag
Vi leverer den rigtige vare til den rigtige pris og
naturligvis til tiden. Udover vores faglige viden kan
du være sikker på, at du vil møde velforberedte kon-
sulenter, der med basis i økonomisk forståelse og
effektivitet, sikrer din virksomhed værditilvækst. 

Vi er der for dig
Vi lægger vægt på at tilrettelægge og målrette
ethvert udviklingsforløb i samarbejde med dig. Vi er
der også efter, at du har udtrykt tilfredshed med
opgaven. Vores netværk er dit netværk!

Vi finder løsningerne i fællesskab. 
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hele vejen…
- Fra ideen opstår til løsningen er fuldt implementeret
og du kan se resultatet på virksomhedens bundlinie.
Hvis der er en bedre måde, så får vi øje på den! 
Service giver sig udtryk i, at vi er venlige, smilende 
og imødekommende. Du vil opleve en afslappet og
uformel atmosfære, når du besøger os. 

Vi går foran med et godt eksempel!
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En troværdig 
partner
Langvarige samarbejdsrelationer bygger på åbenhed,
troværdighed og gensidig tillid. Aftaler skal, efter 
forretningsmæssige principper, overholdes – og det
gør vi!
Fortrolighed er essentiel for at opnå resultater i et
arbejdsforløb, så ærlighed er for os en dyd og 
tavshedspligt en selvfølge.

Tillid til den 
rigtige rådgivning
Objektiv og kvalitetsbevidst rådgivning sikrer dig et
kompetent beslutningsgrundlag, så du kan træffe de
rigtige valg. Når du vælger AM-Gruppen, er du sikker
på en loyal og velinformeret samarbejdspartner. 

Vi vil gerne skabe langvarige
kundeforhold og derfor er
ærlighed et "must"..! 
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indenfor 
arbejdslivet
Du vil opleve kreative og inspirerende konsulenter,
der altid bestræber sig på at være meningsdannere
på deres felt.
Vi er gode til at forudsige fremtidige behov og derfor
udvikler og tilbyder vi løbende en lang række nye
ydelser. Vi er nytænkende og deltager ofte i 
spændende udviklingsprojekter.  

Et innovativt miljø
I AM-Gruppen møder du medarbejdere, der er 
velkvalificerede, innovative og som tillige er meget
engagerede i deres arbejde. Vores egne nye ideer
udvikles i et intenst samarbejde i form af en såkaldt
"Innovation Camp". Dette koncept har vist sig sær-
deles egnet for os og kunne måske være inspiration
til din virksomhed. 

Vi ser os selv som
rollemodel og tager
naturligvis vores
egen "medicin". 
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AM-Gruppens produkter:

"Hvis vi ikke hele tiden stræber efter at blive bedre,

bliver vi ikke ved med at være gode" Gottfried Keller

Trivsel & Udvikling

Trivselsundersøgelser

Teamtræning – outdoor

Stresshåndtering

Rundbordssamtaler

Psykisk førstehjælp – krisehjælp

Certificerede psykologiske tests

Voldshåndtering og konflikter

Organisationsudvikling

Lederudvikling

Coaching

Supervision

Sikkerhed & Arbejdsmiljø

APV

Arbejdsmiljøstyring/-ledelse

Tilpasset tilsyn, screening

ATEX-vurdering

Indeklimaundersøgelser

Ergonomi

Maskinsikkerhed, CE-mærkning

Ulykkesforebyggelse

Personale-/sikkerhedshåndbøger

Beredskabsplanlægning

Bygherrerådgivning

Kemiske vurderinger

Lej en daglig sikkerhedsleder

Kurser

Arbejdsmiljøuddannelsen

Førstehjælp

Genopfriskning af førstehjælp

Elementær brandbekæmpelse

Forflytningskursus

Coaching

Kemikursus

Den nære/svære samtale

Temadage om højaktuelle emner

Kursus i ISO 14001 

Auditorkursus

Sundhed

Sygefravær

Helbredsundersøgelser, natarbejde

Sundhedsprofiler/-samtaler

Gravide på arbejdspladsen

Hygiejne

AM CARE sundhedsordning

Træning og behandling 

Kostvejledning/-politik

Rygestop

Forebyggelse ved inaktivt arbejde

Personalepolitikker

Teknik

Måling og vurdering af:

- støj/vibration

- belysning

- dampe og gasser

- støv

- skimmelsvampe

Ventilationskortlægning

Miljø

Transport af farligt gods

Miljøgodkendelse

Miljøredegørelse

Miljøstyring

Affaldshåndtering

Akkrediterede støjmålinger

Måling af spildevand

Kontakt os på tlf. 70 107 701
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