
ARBEJDSMILJØKONFERENCE 
FOR VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE 

I GRØNNE ERHVERV

LANDBRUG, SKOVBRUG, 
GARTNERI OG ANLÆGSGARTNERI

Er du arbejdsmiljørepræsentant, leder eller bare interesseret i, hvordan I kan arbejde med at for-
bedre arbejdsmiljøet i jeres virksomhed, så sæt allerede nu kryds i kalenderen til en dag med mas-
ser af godt humør og fagligt indhold! Mød professionelle arbejdsmiljøfolk, kollegaer fra brancherne 
og bliv inspireret af en række interessante oplæg om sikkerhed, ergonomi og sundhed.

Konferencen finder sted:
ONSDAG DEN 3. OKTOBER 2018, KL. 8 – 16

COMWELL HOTEL, MIDDELFART

Årets tema er ulykkesforebyggelse – men du kan også få viden om andre arbejdsmil-
jøemner, der er relevante for lige netop din branche. Konferencen vil bestå af oplæg, 
workshops og der vil være mulighed for at møde leverandører af f.eks. sikkerhedsud-
styr samt fagpersoner, der kan fortælle om f.eks. ergonomi, kemi og sundhed.

Kniber det f.eks. med at få kollegaer og medarbejdere til at bruge værnemidler eller 
følge sikkerhedsforskrifterne?

Så lad jer inspirere af oplægget fra nudgingekspert Morten Münster og hør, hvordan I kan 
skabe forandringer i arbejdsmiljøet ved at få indsigt i, hvorfor mennesker gør som de gør. Hvordan 

kan man ændre på menneskers adfærd inden for et område de måske normalt ikke vil prioritere?

Eller er trivsel og arbejdsglæde forsvundet i en travl hverdag med stress, brok eller 
mangel på anerkendelse?
Så lær noget om arbejdsglæde af Arlette Bentzen, Arbejdsglæde.nu – og hør hvorfor 
arbejdsglæde både giver bedre bundlinje for virksomheder og glade medarbejdere, 
der kan være stolte af deres arbejdsindsats.

Prisen for alt dette er kr. 350,- pr deltager inkl. forplejning!

Kontakt os på tlf. 8740 3400, hvis du har spørgsmål til konferencen, eller send mail på 
amkonf@gls-a.dk med angivelse af virksomhedens navn og deltagernavne, hvis I allerede nu 
vil sikre jer en plads.

Endeligt program offentliggøres snarest sammen med deadline for tilmelding.

Følg med på www.baujordtilbord.dk.

OBS: Konferencen kan indgå som en del af virksomheders obligatoriske pligt efter arbejdsmiljølo-
ven til efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen.


