Det är rätt enkelt, vi tar det
Ni har och förbättrar det!

Tryggare företag …
… är en del inom Cequred som är en växande och intelligent aktör
som vill leda utvecklingen av framtidens bevaknings- och säkerhetssystem genom att arbeta med de mjuka värden som finns
inom verksamheten, med människan i fokus. Vi har utvecklat
unika skyddsprogram och system där vi bistår och utvecklar kundens arbetsmiljö och personal för att skapa:

♦
♦
♦
♦

Känsla av trygghet
Ansvar och engagemang ner i organisationen
Minska sjukskrivningskostnader

Skydda Ditt företag!

Ökad lönsamhet!

Arbetet med trygghet sker på individnivå där målsättningen är att
alla individer blir trygga i sig själva.
Vid unika behov, bistår vi med specialistkompetens!

"Tio par ögon, ser mer än ett par ögon! Ett par utbildade ögon,
ser mer än tio par otränade ögon!"

Vi hjälper Dig att utveckla ett
tryggare företag!

Samhällets utveckling speglar ökad arbetslöshet och kriminalitet i kombination med minskade resurser hos polis
och räddningstjänst.
Företagen behöver öka beredskap och skydd mot skador
och kostnader i samband med denna utveckling.

Glöm inte bort att det finns möjligheter till EU-bidrag för
kompetensutveckling av personal! Kontakta oss för en
kostnadsfri rådgivning ...

Det gäller att hitta rätt i den djungel av skyddstjänster
och säkerhetsprodukter som erbjuds på marknaden, för
att uppnå maximal utdelning av denna investering och
kostnadsökning.

Hur trygg känner sig Er personal?
Vad betyder det för Ert företag?

Cequred
Box 1073
164 25 Kista
Tel: 08 559 246 50
info@cequred.se
www.cequred.se

www.cequred.se

När andra pratar om tekniska lösningar, pratar vi om det mjuka
värdet - Människan!
Programmet Tryggare företag hjälper företag till trygghet och
lönsamhet.
Vi utvecklar och skapar tryggare personal som leder till ett
tryggare företag, nu och in i framtiden!

Rätt från början - Vårt trygghetskoncept!
Nedan redovisar vi de tjänster och produkter som skyddar Er verksamhet:

A:

Trygghetsanalys!

Hitta rätt trygghetsnivå för Ert företag genom en trygghetsanalys och kontroll av vart riskerna finns och hur väl
säkerheten fungerar idag. Vi samlar allt under vårt paraply!
Exempel på analyspunkter:

•
•
•
•

Brand & Utrymning
Tillträdesskydd
Personskada
Svinn och stöld

•
•
•
•

Översvämning
Skadegörelse
Elavbrott
Goodwillförlust

C:

Vi genomför olika kurser, föreläsningar och workshops,
för de som berörs av företagets verksamhet för att öka
förståelse och insikter i grunderna till osäkerhet och
otrygghet.
Vårt mål är att uppnå en trygg och säker arbetsmiljö
som baseras på trygga människor.

D:
B:

Skyddsåtgärder!

Vi föreslår skyddsåtgärder som förebygger och ger ett
långsiktigt skydd för företaget mot skador och kostnader
som kan uppstå av olyckshändelse, slarv eller kriminell
handling.

Utbildning!

Säkerhetssupport!

Vi erbjuder olika säkerhetstjänster vid specifika behov
och ökad hotbild.
Vi har även 2 system för onlineutbildning och krisledning
till stöd för arbetet med trygghet och säkerhet.

Vi bistår med råd och stöd samt vid behov, underlag till inköp
och anbud av olika tjänster och produkter!

Vi utvecklar även handlingsplaner och krisberedskap i
händelse av incident och skador.

E:

Certifiering!

Vi erbjuder de företag som genomför samtliga steg av vårt
skyddsprogram, en certifiering till Tryggare företag.
Certifieringen visar och ger ett erkännande att Ni tar trygghet & säkerhet på största allvar!

Säkerhet i alla nivåer!

Kontakta oss i förtroende för en personlig och
säker analys av Ert säkerhetsbehov!

