Certi erad säkerhetssamordnare

Certi erad säkerhetssamordnare
Säkerhetsarbetet har blivit allt mer omfattande och komplicerat. Ny lagstiftning har medfört att
chefsansvaret och det egna ansvaret är ännu mer uttalat och betydelsefullt. Man kan inte längre
arbeta som ”man alltid har gjort”! I en snabb krävande verksamhet behövs ett systematiskt säkerhetsarbete ! Säkerhetssamordnaren som har alla förväntningar och krav på sitt bord – måste se
helheten men samtidigt i många avseenden kunna arbeta med de viktiga detaljfrågorna! Den här
utbildningen syftar till att fånga upp denna arbetssituation!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till säkerhetssamordnare inom hela eller delar av organisationen och
blivande säkerhetssamordnare. Utbildningen är lämplig för anställda inom såväl oﬀentlig verksamhet som inom privata företag som arbetar mot oﬀentlig verksamhet. Utbildningen är skräddarsydd
i enlighet med gällande lagstiftning. Efter utbildningen kommer deltagarna att kunna visa upp att
de är certi erade av Sveriges kommuner och landstings egen intresseorganisation OﬀSÄK.

Genomförande och omfattning:
Utbildningen innehåller två block om vardera tre dagar. Utbildningen innehåller hemuppgifter.
Utbildningen kommer att genomföras på Quality Hotel Winn i Haninge med Block 1 den 16-18
mars och Block 2 den 11-13 maj 2020. Kostnad för utbildningen är 20 900 kr exkl. moms för
Oﬀsäks medlemmar och 21 900 kr exkl. moms för icke medlemmar, i kostnaden ingår litteratur
samt luncher. Kostnad för hotellrum tillkommer för den som önskar övernattning.
I priset för icke medlemmar ingår medlemsavgift i OﬀSÄK för 2020.
Sista anmälningsdag är den 15 februari 2020. Vid avbokning efter sista anmälningsdag utgår full
kursavgift. Utbildningsplats kan dock överlåtas till annan.

Block 1

Block 2

Riskhantering

Krav på Fysiskt skydd

•
•
•

Riskidenti ering
Riskanalys
Riskbehandling

Brandskydd
•
•
•

Lag om skydd mot olycka
Systematiskt brandskyddsarbete
Byggnadstekniskt brandskydd

•
•
•

Skyddsnivåer
Larmklasser
Kameraövervakning

Informationssäkerhet och kriskommunikation
•
•

Administrativ säkerhet
Tekniskt skydd

Krishantering
Kravställare/lagstiftning
•
•
•

Lagstiftning
Bevaknings krav
Oﬀentlig verksamhet

•
•
•

Lag om extraordinär händelse
Oönskade händelser
Krisövning

Personalsäkerhet
•
•
•
•

Säker personalrekrytering
Otillåten påverkan
Pågående dödligt våld
Certi eringsprov

Kursen administreras och faktureras av Winberg Konsult AB av OﬀSÄK anlitat
serviceföretag
För frågor och anmälan kontakta OﬀSÄK:s kanslichef eller vår hemsida.
Lars Winberg, kanslichef OﬀSÄK
Birkavägen 19, 182 55 Djursholm | Telefon 0733462068 | E-post kansliet@oﬀsak.se | www.oﬀsak.se

