BEDRIFTSPROFILEN

Hva betyr HMS for deg?

Opplæring med mennesker i fokus
God HMS-praksis er et felles ansvar for
alle parter på en arbeidsplass. Egengevinst er stikkordet, og det er dette Sapio
hjelper deg med; Kurs, opplæring og risikovurdering skreddersydd din bedrift.
Hva tenker du egentlig når du hører ordet
”HMS”? Et sett påtvungete regler? Mye dokumentasjon og informasjon som arbeidsdagen aldri gir rom til å sette seg inn i? Sapio
kan være din sikkerhetspartner, og bidra til
å skape en HMS-kultur som gir stor fortjeneste. Atferd og kontinuerlig fokus på forbedring av rutiner og teknisk sikkerhet, det er
det det handler om.
- Vi kartlegger arbeidsplassen, foretar en risikovurdering og gir internopplæring. På
denne måten blir ikke HMS generelle regler
som er vanskelige å gripe fatt i, men noe alle
på arbeidsplassen kan relatere seg til, forteller daglig leder i Sapio, Jan Jørgensen.
Og tilbakemeldingene på kursene? Utelukkende positive.
- Kundene våre kommer tilbake igjen og
igjen for videre oppfølging, sier han.
Fornuftig HMS

Hans Arne Magnussen er nyansatt sikkerhetsrådgiver, og utdyper utfordringene
mange bedrifter står overfor, blant annet ”fabrikkblindhet”.
- Ofte går man i det samme miljøet så lenge
at man til slutt ikke evner å se løsninger på
problemer – de eksisterende, men også de
potensielle, sier han.

F.v. daglig leder i Sapio, Jan Jørgensen, og sikkerhetsrådgiver, Hans Arne Magnussen, gjør HMS oversiktelig.

- HMS handler om de korrekte og enkle tiltakene som utgjør den store forskjellen: Så
fornuftig som mulig, ikke så stort som mulig.
Vi er det ”ekstra øyet” som ser og stiller de
rette spørsmålene.
Stor aktivitet

Kompetansebredden på Sapio er bred og
arbeidserfaringen lang, både praktisk – fra
bedrift – og som instruktører. De ni ansatte
tilbyr alt fra truckførerkurs til fallsikring,
opplæring innen arbeidsvarsling og traverskran, samt mye mer.
- Kursene kan holdes både på norsk, polsk
og engelsk, informerer Jørgensen.
- Dokumentert opplæring er noe som blir
påkrevd i stadig større grad, og driller de ansatte på effektive og sikre arbeidsrutiner.
Ikke uten grunn er de stor aktivitet i lokalene på Husøy og i Øksnevad Næringspark
på Jæren. Antall kursdeltakere per år teller
ca. 2500.

Visste du at Sapio…
•.. tilbyr sikkerhetsrådgivning skreddersydd din bedrift, og dermed hjelper
deg med tiltak for å redusere arbeidsulykker?
•… holder kurs på både norsk, engelsk
og polsk?
•… selvfølgelig vil være på plass på
HMS-konferansen på Rica Maritim,
torsdag 5. november?
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