
UTBILDNING

HAR NI RÄTT KOMPETENS?
 Dematek Utbildning erbjuder ett brett

utbud av utbildningar inom säkerhet och arbetsmiljö

DEMATEK UTBILDNING 
Tyvärr sker det fortfarande ofta en hel del incidenter och olyckor hos arbetsgivare. 

Många gånger beror det på bristande kompetens som exempelvis otillräckligt
genomförd riskbedömning eller att redskap används på ett felaktigt sätt. 

Som arbetsgivare är det du som ansvarar för att alla medarbetare 
har den kompetens som krävs för att kunna utföra arbetet på ett 
tryggt och säkert sätt. För att ge dig och dina medarbetare bästa 
möjliga förutsättningar erbjuder Dematek Utbildning en lång rad 
säkerhets- och arbetsmiljörelaterade utbildningar. Tack vare olika 
leveransmodeller kan vi alltid erbjuda en bra lösning för varje 
situation. 

Hör av dig om du och ditt företag behöver utbildning eller någon 
att diskutera ert utbildningsbehov med!

BEHÖVS UTBILDNING? 
Det finns krav på utbildning för medarbetare i exempelvis 
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets AFS:ar. Saknas 
utbildning kan man som arbetsgivare vid en revision bli 
skyldig att betala vite och är olyckan framme så gäller inte alla 
försäkringar. Utbildning är både en investering i företagets me-
darbetare och i en hållbar produktionsekonomi där utrustningen 
används korrekt och inte slits i onödan. Men framförallt så handlar 
det om att skapa en säker arbetsmiljö för alla medarbetare – och 
tyvärr är antalet tillbud och olyckor fortfarande alldeles för högt. 

BRETT UTBUD AV SÄKERHETS- OCH 
ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR 

Vår utbildningsverksamhet utgår ifrån Demateks djupa expertis inom 
allt relaterat till lyft, men vårt utbud innehåller mycket mer än så. 
Urval av våra utbildningar:

 › Ansvarsutbildning
 › Travers
 › Travers KIKA 
 › Truck A, B, C och D
 › Fallskydd

 › Mobila arbetsplattformar
 › Elsäkerhet
 › Första hjälpen
 › HLR

FLEXIBLA LEVERANSMODELLER FÖR ATT 
MÖTA ALLA BEHOV

För att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att 
genomföra våra utbildningar så erbjuder vi flera olika 
leveransmodeller:  

 › Klassrumsutbildning
 › Webbutbildningar 
 › “Blended learning” med webbaserad teori 

och instruktörsledd praktik
 › Instruktörsledd distansutbildning

 

Känner du dig osäker på vad lagar och regler 
säger om arbetsgivarens ansvar? I vår Ansvars- 
utbildning får du veta allt du behöver. 

TIPS!

NÄR DET ÄR DAGS 
FÖR UTBILDNING,

HÖR AV DIG!

Läs mer på dematek.se

UTBILDNING@DEMATEK.SE | 010-202 35 00 | WWW.DEMATEK.SE

TRYGGA LYFT SEDAN 1919 

Dematek är Sveriges ledande företag inom lyftanordningar  och lyftredskap för svensk industri. Vi har erbjudit lösningar för Trygga 
Lyft sedan 1919. Vi konstruerar, säljer, monterar, utbildar och utför underhåll på traverser, svängkranar, telfrar, lyftbord och många 
andra produkter. Vi är generalagenter för kvalitetsledande Demag Cranes & Components och är dessutom återförsäljare för 
flertalet andra varumärken. Vi har Sveriges tyngsta serviceorganisation inom lyftteknik och servar alla fabrikat. Varje år utför vi 
löpande underhåll på fler än 30 000 objekt, hos mer än 1 000 kunder, fördelade på 350 orter över hela landet.


