ArbejdsmiljøSmiley

FÅ EN GRØN
Arbejdsmiljø smiley
•
•
•
•

En grøn smiley betyder, at din virksomhed opfylder kravene til arbejdsmiljøet
Alle virksomheder kan opnå en grøn arbejdsmiljøsmiley
Få prøvescreenet din virksomhed og bliv belønnet med den grønne smiley ved
Arbejdstilsynets næste uanmeldte besøg
Med den grønne smiley undgår din virksomhed påbud og skærpet tilsyn fra
Arbejdstilsynet

Hvilken smiley ønsker din virksomhed?

ArbejdsmiljøSmiley

Bliv klar til
grøn smiley
Alle danske virksomheders arbejdsmiljø bliver løbende
screenet af Arbejdstilsynet. Screeningen udmunder i, at
virksomheden tildeles en offentligt tilgængelig smiley.

Smiley-ordningen
En grøn smiley gives, når virksomheden opfylder kravene
til arbejdsmiljøet. En gul smiley signalerer, at virksomheden
har fået et eller flere påbud fra Arbejdstilsynet. En rød
smiley betyder, at virksomheden har alvorlige problemer
med sit arbejdsmiljø.

Grøn smiley
I mange tilfælde vil virksomheder, hvis arbejdsmiljø ikke
umiddelbart opfylder kravene, kunne opnå en grøn smiley.
Det handler blot om at få den rette rådgivning og om at
udbedre de konstaterede mangler.

En prøvescreening giver:
•
•
•
•

Overblik over, om din virksomhed opfylder arbejdsmiljølovens krav
En statusrapport med forslag til forbedringer
En vurdering af, om din virksomhed kan opnå en
GRØN smiley ved Arbejdstilsynets næste screening
En rapport, som klarlægger, hvilke lovkrav der ikke
umiddelbart er opfyldt

Vær forberedt til næste besøg
Lad AM-Gruppen rådgive din virksomhed om, hvilke krav
der gælder, og om de er opfyldt, så virksomheden er klar
til det næste uanmeldte tilsyn.

Gør din virksomhed klar til en grøn smiley – lad os lave
en prøvescreening, hvor vi gennemgår virksomhedens
arbejdsmiljø.

AM-Gruppen
Vi tilbyder en rådgivning, som bidrager til at skabe vækst for din virksomhed
og kvalitet i arbejdsmiljøet for dine medarbejdere. AM-Gruppen er autoriseret
arbejdsmiljørådgiver og en moderne konsulentvirksomhed med afdelinger i hele
Danmark.

Kontakt os for nærmere information
Vi sidder klar ved telefonen 70 107 701.

www.am-gruppen.dk

