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KEMI-BASEN på din Smartphone
AM-Gruppen lancerer den nye kemi APP til KEMI-BASEN. den gør det
nemt, at tilgå KEMI-BASEN direkte fra din smartphone. Ved hjælp af
kemi app'en kan virksomhedens medarbejdere spare tid, når de står i
en situation, hvor de skal søge informationer om et specifikt kemikalie.

27. august 2015

KEMI-BASEN APP
Hent app'en til kemi-basen
her:
Android Play Butik
I-Phone AppStore

Medarbejderen behøver ikke længere at bruge tid på, at finde
virksomhedens kemimappe frem, eller opsøge en pc, for at slå
kemikaliets arbejdspladsbrugsanvisning(APB) op.

Netbaseret
arbejdsmiljøuddannelse

Kemi app'en giver medarbejderen adgang til produktets APB på stedet

Århus

og med det samme, hvor det skal bruges. Dens smarte

Uge 39 fredag d. 25.

søgefunktionalitet gør det hurtigt, at søge et specifikt produkt frem.

september
Læs mere

APB'erne i kemi-app'en er opdelt, så medarbejderen hurtigst muligt får
adgang til de informationer, som er relevante i den givne situation,

København

som f.eks Forholdsregler, Værnemidler eller Førstehjælp. På denne

Uge 40 fredag d. 2. oktober

måde kan kemi-app'en bliver et aktivt redskab for medarbejderen og

Læs mere

samtidig forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden på virksomheden.
Kolding
Kemi-app'en er tilgængelig på Play Butik her og AppStore her til

Uge 47 fredag d. 20.

henholdsvis Adroid og I-Phone.

november
Læs mere

Energiløbet er lige på trapperne

København

For EnergiLøbet, som AM-Management har været med til at arrangere,

Uge 48 fredag d. 27.

lyder startskuddet den 30. august og med over 700 deltagere bliver

november

det noget af et startskud. Selv om vi for længst har sat deltager rekord,

Læs mere

er der stadig plads til flere, som ønsker at deltage i, synes vi selv,
Danmarks smukkeste EnergiLøb.
Hvis du ikke alllerede har tilmeldt dig EnergiLøbet, så kan du tilmelde
dig online her indtil d. 28. aug. kl. 12, ellers er man velkommen til at
tilmelde sig på selve løbsdagen ved eftertilmelding i vores telt ved start
og mål området.
Deltagerne løber fra smukke Hjerting ud i Marbæk Plantage, som er en
del af Nationalpark Vadehavet.
I Marbæk Plantage løber man bl.a. helt ud til vandet, på græs, langs
med meget smukke Ho Bugt. Dernæst bringer vi dig tilbage til smukke
Hjerting, og langs med den meget smukke og betagende
strandpromenade løber du til slut ind i Hjerting by og til mål.

Arbejdsmiljøuddannelsen
Vi tilbyder igen 25
uddannelsessteder i landet.
Som eneste udbyder tilbyder
vi kurser på dansk, engelsk og
tysk, og som sædvanlig har vi
gennemførelsesgaranti.
Kolding
Uge 37 d. 7. - 9. sept.

strandpromenade løber du til slut ind i Hjerting by og til mål.
Når du kommer i mål står vi klar vi Matilde Sport, Kakao drik til alle og
frisk frugt.
Priser indtil og med d. 28. aug. 2015:
Marathon 42.195 meter kr. 275,00
1/2 Marathon 21.100 meter kr. 200,00
11,5 km kr. 150,00
5 km kr. 50,00
Børneløb 2,5 km Kr. 50,00 (Alle børn modtager et stk. medalje)
Alle børn 0-14 år kr. 50,00 uanset distance
Eftertilmelding på løbsdagen er + 25,00 udtaget dog børneløbet.
Læs mere om EnergiLøbet her

Den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse er i fulde sving
AM-uddannelsen har nu fuldført det første kursus med netbaseret
arbejdsmiljøuddannelse og det andet er lige begyndt i sidste uge. Der
er planlagt 4 kurser mere i dette halvår, som man stadig kan tilmelde
sig.

Sønderborg
Uge 37 d. 7. - 9. sept.
København
Uge 37 d. 7. - 9. sept.
Næ stved
Uge 38 d. 14. - 16. sept.
Viborg
Uge 38 d. 14. - 16. sept.
Odense
Uge 39 d. 21. - 23. sept.
Aabenraa
Uge 39 d. 21. - 23. sept.
Horsens
Uge 39 d. 21. - 23. sept.
Aalborg
Uge 40 d. 28. - 30. sept.
Randers
Uge 40 d. 28. - 30. sept.
Se flere kurser her

Kursisterne på det første kursus har, på den obligatoriske
undervisningsdag, modtaget 4 timers undervisning, hvor de er blevet

Kundeservice

introdukseret og undervist i de generelle begreber i arbejdsmiljø.

Tlf: 70 107 701

Derefter har kursisten, på baggrund af virksomhed og fagområde og i

kontakt@am-gruppen.dk

fællesskab med underviseren, fået skræddersyet e-learnings delen af
kurset, så kursisten får sat fokus på de moduler som er særligt vigtige
for kursisten. Efter undervisningsdagen har kursisterne kunne tage
hjem og gennemfører de 13 e-learningsmoduler i deres eget tempo
og når de har haft tid.
Vi er glade for at den første netbaseret arbejdsmiljøuddannelse er
gået så godt og vi glæder os til undervise mange flere kursister på den
netbaseret arbejdsmiljøuddannelse.
Uddannelsen henvender sig til medlemmer af
Arbejdsmiljøorganisationen som har tilstrækkelige it-kundskaber samt
adgang til de fornødne tekniske faciliteter.
Med den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse sparer man penge, får
effektiv læring og en fleksibel uddannelse når du har tid.
Tilmeld og Læs mere om den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse
her
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