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TEMA:
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PLADS

For virksomheder og medarbejdere i de grønne erhverv



Er du arbejdsmiljørepræsentant, leder eller blot interesseret i 
arbejdsmiljøarbejdet i jeres virksomhed, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen!

KONFERENCEN FINDER STED:

ONSDAG DEN 4. MARTS 2020, Kl. 8 - 16
Odense Congress Center

Vi gentager succesen fra 2018, hvor vi mødtes 300 mennesker i Middelfart. 
Årets tema er DEN GODE ARBEJDSPLADS. Dagen byder blandt andet 

på oplæg og workshops med aktuelle emner inden for arbejdsmiljø, der er 
relevante for lige netop din branche.

Prisen er kun kr. 475,- pr deltager for hele dagen!

Følg med på www.baujordtilbord.dk

VI SES!

OBS: Konferencen kan indgå som en del af virksomheders obligatoriske pligt 
efter arbejdsmiljøloven til efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og 

ledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Kontakt os på mail amkonf@gls-a.dk, hvis du har spørgsmål.

“Arbejdsmiljøkonferencen 2018 var en super god konference 
med mange gode og brugbare indslag. Som ny AMR har jeg 
kunnet tage meget med mig hjem og bruge i virksomheden, og 
håber på flere af disse konferencer. Ser frem til næste gang.”

Martin Rud, Buus Anlægsgartner

“Dejligt med forskellige relevante workshops, der giver gode råd 
til, hvad man som ansat selv kan tage ansvar for i dagligdagen 
med henblik på at sikre et godt arbejdsmiljø.”

Helle Lundsgaard, Egekærslund A/S.

“Jeg synes, at Arbejdsmiljøkonferencen 2018 havde mange gode 
brugbare ting, som jeg kunne tage med hjem til hverdagen og 

mine kollegaer. Jeg deltog f.eks. i en workshop, hvor vi hørte om 
betydningen af sund kost og motion, når man har et hårdt fysisk 

arbejde. Det er helt sikkert en konference, som jeg kan anbefale.” 

Kasper Hansen, Anlægsgartner Th. Skov Larsen ApS

Hvad siger tidligere deltagere?

“Arbejdsmiljøkonferencen 2018 
var et godt arrangement, og jeg 
kan varmt anbefale gartnere at 
deltage!”

Kirsten Larsen, Rosa Danica

“DanHatch’s arbejdsmiljøudvalg deltog 
alle på Arbejdsmiljøkonference 2018. 
Det var en oplagt mulighed for at 
efteruddanne vores arbejdsmiljøudvalg 
og samtidig have en hyggelig dag 
sammen. Vi tog hjem fra en meget 
vellykket konference med ny inspiration 
og viden, som vi bestemt kan omsætte i 
vores fremtidige arbejdsmiljøarbejde. Vi 
glæder os meget til næste gang.”

Anette Hermansen, DanHatch A/S


