
STYR PÅ ARBEJDSMILJØET 
MED ITD

ITD | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Danmark
T: +45 7467 1233 | F: +45 7467 4317

itd@itd.dk | itd.dk

Hvad skal du som transportør være opmærksom på for at få 
et godt og sikkert arbejdsmiljø i dagligdagen?

Et team af engagerede rådgivere fra ITD står klar til at guide dig og din 
virksomhed gennem arbejdsmiljølovgivningen og besøg fra Arbejdstilsynet.

GRATIS for 
ITD-medlemmer



Har du og din virksomhed styr på følgende?
• Arbejdsmiljøorganisation (AMO)
• Årlig arbejdsmiljødrøftelse
• Arbejdspladsvurdering (APV)
• Tilsyn og instruktion af ansatte
• Lovpligtige eftersyn
• Kemisk risikovurdering
• Rygepolitik
• Håndtering af traumatiske hændelser
• Anmeldelse af arbejdsskader
• Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

ITD tilbyder
• Gennemgang af de formelle krav på arbejdsmiljøområdet
• Anbefaling til, hvordan du griber opgaverne an i virksomheden
• Stærkt fagligt materiale tilrettet din virksomhed
•  Sparring i det videre forløb

I tæt samarbejde med din virksomhed sørger vi for, at I let tager hånd 
om jeres ansvar.

Et godt arbejdsmiljø betaler sig
Et godt arbejdsmiljø er ikke bare en social og juridisk forpligtelse, men 
også en god forretning. Fokus på et godt arbejdsmiljø bidrager til at 
styrke produktiviteten, motivere og fastholde gode medarbejdere 
og nedbringe udgifter i forbindelse med ulykker, arbejdsskader og 
forsikringspræmier.

Nyttige links
Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø | amid.dk
Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros | bautransport.dk
ITD | itd.dk
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Camilla Wiig
Chefkonsulent,  
Medlemsservice
cw@itd.dk
T: 7367 4554
M: 2267 5646

 Få mere at vide

Steffen Johannsen
Chefkonsulent,  
Medlemsservice
sj@itd.dk
T: 7367 4533
M: 6020 8602

Marianne Frank
Chefkonsulent,  
Medlemsservice
maf@itd.dk
T: 7367 4546
M: 2246 9595

Frank Schnipper
Medlemskonsulent,  
Medlemsservice
fs@itd.dk
T: 7467 1233
M: 6020 8601

Daniel Boss Nielsen
Medlemskonsulent, 
Medlemsservice
db@itd.dk
T: 7430 3352
M: 3177 4750


