Säkerhetshandläggare

2 dagar

För dig som vill ha svar på säkerhetsfrågorna

Så bedriver du ett systematiskt och effektivt
säkerhetsarbete
➜ Skapa en trygg och säker miljö för dina medarbetare
➜ Riskanalys och skyddsplanering
➜

Idag är säkerhetsfrågorna i fokus. Det gäller för företag, myndigheter och
organisationer att känna till de risker och säkerhetshot som föreligger. Det
är viktigt att arbeta aktivt och systematiskt med planering och riskanalys för
att kunna skydda sig mot allt från brand och stöld till dataintrång.
Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper som du som arbetar,
eller ska börja arbeta, med säkerhetsfrågor behöver. Du lär dig att göra
enklare riskanalyser, ta aktiv del i skyddsplaneringen, förebygga interna
oegentligheter samt hantera vardagliga säkerhetsproblem.
Kursen vänder sig till dig som till exempel arbetar med säkerhets-,
personal- eller arbetsmiljöfrågor på heltid och som har säkerhet som
tillikauppgift.
Nästa kursstart är den 3 maj 2021 i Stockholm. Du kan boka dig på vår
hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Boka direkt:
foretagsuniversitetet.se/1560

Säkerhetshandläggare
– grundkurs i säkerhet
FAKTA

PROGRAM

Dag 1

Dag 2

09.45 Kaffe och samling

09.00 Informationssäkerhet
• vad är värt att skydda?
• relaterande regelverk och lagstiftning

10.00 Vad är säkerhetsarbete?
• hur arbetar jag systematiskt med
säkerhet?
• relaterade regelverk och lagstiftning
12.30 Lunch
13.30 Planering av säkerhetsarbetet
• identifiering och värdering av
risker
• riskhantering
Brand och utrymning
• förebyggande och skadebegränsande
• relaterade regelverk och lagstiftning
17.00 Avslutning dag 1

Deltagare

Fysisk säkerhet
• tillträdesbegränsning (lås, larm
och skydd)
• skyddsklasser
• säker värdehantering
11.30 Lunch
12.30 Interna oegentligheter
• förebyggande åtgärder
• arbetsrättsliga åtgärder

Personer som precis har tillträtt en säkerhetsfunktion eller som arbetar inom
exempelvis servicefunktionen och har
säkerhet som tillikauppgift i sitt arbete.

Mål
Målet är att ge kunskaper som behövs
för att
➜ arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor och brandskydd
➜ utföra enklare riskanalyser
➜ medverka till god skyddsplanering
➜ hantera vardagliga säkerhetsproblem
➜ förebygga interna oegentligheter.

Kursledare

Hot och våld
• konflikthantering
• relaterad brottslighet
• krisstöd

Annemari Klaric

Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation,
luncher samt för- och eftermiddagskaffe.
Moms tillkommer.

16.00 Kursavslutning

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För information
och kursrådgivning ring 08-600
62 00 eller skicka e-post till kurs@
foretagsuniversitetet.se.

DATUM

Ort
Stockholm

3‑4 maj 2021

Kursavgift
14 000

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan
bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality
Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se
Tider, 10.00-17.00 första dagen och 09.00-16.00 andra dagen.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

