Det är enkelt, vi ger Dig
kompetens och karriär!

HSSE-Chefsutbildningen genomförs …
… online via Cequred´s HSSE-Portal som innehåller:

♦
♦
♦
♦

Kursinformation inom olika kursavsnitt
Utbildningsfilmer
Länkar till fördjupningsinformation´
Studietips och råd

Cequred är en hängiven samhällspartner som hjälper människor,
företag och organisationer att skydda sig själva genom att överföra kunskap och erfarenhet från skydds-, säkerhets- och räddningsexperter via moderna system och appar.

HSSE–Chefsutbildning
(HSSE = Health, Safety, Security, Environment)

Bättre förberedd, än bli överraskad!
Människor med kunskap och verktyg kan förebygga samt
agera snabbt och rätt för att minimera skador och kostnader.

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

Vi erbjuder diplomerad
utbildning till HSSE-Chef!

Den ökade hotbilden och samhällets minskade resurser
har medfört att företagen och organisationers krav på
egen trygghet och säkerhet har ökat.
En HSSE-Chef är en särskilt utsedd person eller för alla
chefer som vill samverka för att skydda företag och organisationer mot olyckor, skador och kriminalitet som negativt påverkar verksamheten.

Ökad säkerhet behövs på företagen!
Vad innebär det för Dina möjligheter?

Cequred Group AB
Wenngarns slott 443
193 91 Sigtuna
Tel: 018 44 44 600
info@cequred.se

www.cequred.se

Med minskade samhällsresurser,
behövs ökad trygghet och säkerhet
i företag och organisationer!
Diplomerad HSSE-Chefsutbildning!

1 - Kunskap
∗
∗
∗

Onlineutbildning
Webinarier
Onlinemöten

Vi utbildar diplomerade HSSE-Chefer som är anställda eller för
anställning eller konsultuppdrag inom företag, myndigheter och
andra organisationer. Vi lägger stor vikt vid verklighetsförankrad
utbildning, som ger Dig som HSSE-Chef, kunskaper och kraftfulla verktyg hur Du skyddar en arbetsplats.
Kursen genomförs stegvis under ett år, fördelat på 11 kursblock.
Du läser ett ämne teoretiskt under månaden före Du gör Dina
praktiska moment.
Månad 1 - Teori via onlineportalen
Månad 2 - Praktiska moment med HSSE-app och support
Du kommer under onlinekursen få en blandning av föreläsningar,
praktiska övningar och egna arbeten där Du även kan arbeta hos
Din arbets- eller uppdragsgivare under utbildningen. Du får möjligheten att fördjupa Dig efter egen förmåga via vår support.
Vi ger Dig tillgång till kontakter och andra stödsystem som kommer att underlätta Ditt säkerhetsarbete och karriär. Kursen genomförs på distans för att spara tid, pengar och miljön samt i
Din egen takt via vår HSSE-Portal.

2 - Verktyg

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Läs även mer om kursen
på hemsidan!

∗

Kursdiplom
Deltagare som fullgjort hela kursen med godkänt resultat, blir
diplomerad som HSSE-Chef. Diplom skickas per post.

∗

∗

Onlineportal
HSSE App
Uppdateringar

Innehåll HSSE-Chefsutbildning!
ÄMNE
Utbildningsmetodik
Vad är HSSE?
Brandsäkerhet
Personskador
Akuta sjukdomar
Trafikolyckor
Inbrott
Stöld
Rån
IT-skador
VVS-skador
Elolyckor
Drunkningsolyckor
Försvunnen person
Naturkatastrofer
Terrorism
Miljöskador
Arbetarskydd
Resesäkerhet
Krisberedskap
Säsongssäkerhet

KURSTID
1 tim
8 tim
24 tim
24 tim
12 tim
24 tim
24 tim
24 tim
16 tim
24 tim
8 tim
8 tim
12 tim
8 tim
12 tim
8 tim
16 tim
24 tim
12 tim
24 tim
12 tim

Totalt

325 tim

Kursen genomförs i 3 delar:
Del
Del
Del
Del

1a - Introduktionsutbildning via HSSE-Portalen
1b - Teoretisk månadsutbildning via HSSE-Portalen
2 - Praktiska kontroller & åtgärder enligt checklistor
3 - Support och fördjupning

Vi bygger tillsammans under 1 år upp verksamhetens
trygghet och säkerhet!
Vi ger Dig en helt unik utbildning med verktyg och
support för skydd av Er egen verksamhet!

www.cequred.se

3 - Support
∗
∗
∗

FAQ
Ticket
Diskussionsgrupp

