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Nanna Arrøe - Arbejdsskadeingeniør
Nanna er uddannet kemiingeniør og har mange års erfaring i løbende forbedringer og forebyggelse af arbejds-
skader. Hun har besøgt mere end 200 danske virksomheder fra stort set alle brancher, og ser mange forskellige 
niveauer af arbejdsforhold og forebyggelse. Hun leverer en kompetent men uformel rådgivning og sparring og 
sætter stor pris på det gode samarbejde, tillid og åbenhed.

- sammen forebygger vi arbejdsskader 

HVAD TILBYDER BALTICFINANCE:

Arbejdsskadesbesøg:
Indeholder typisk en indledende dialog om jeres arbejdsmiljø og skadeforebyggende arbejde herunder APV, 
AMO, holdninger og adfærd. Herefter tager vi om muligt en fysisk rundtur i jeres virksomhed. 

Vi afslutter altid dagen med et afsluttende møde, hvor vi aftaler efterfølgende forløb for jeres virksomhed.

Rapport:
I får efterfølgende en enkel og kort rapport med arbejdsskadeingeniørens input til jeres arbejdsmiljø og skade-
forebyggende arbejde. Rapporten indeholder desuden anbefalinger til forbedringer, som altid tager udgangs-
punkt i jeres virksomhed.

HVAD FÅR I UD AF ET SAMARBEJDE?

Vi tilbyder et langsigtet og tæt samarbejde, hvor vi samarbejder om at forebygge arbejdsskader. Med udgangs-
punkt i jeres virksomhed tilbyder vi sparring og rådgivning omkring risikoforebyggelse, arbejdsmiljøarbejdet og 
arbejdsskader.

Vi hjælper jer med at sætte fokus der, hvor I får størst effekt, og I kan minimere risikoen for arbejdsskader og tab.

Formålet er altid at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø for jeres medarbejdere og forebygge arbejdsskader.

I opnår udover et mere sikkert arbejdsmiljø:

Færre arbejdsskader og udgifter hertil
Gode rutiner med at håndtere og registrere arbejdsskader
Bedre omdømme og mere tilfredse medarbejdere
På den lange bane – Bedre økonomi og færre udgifter

Vores rådgivning er gratis og koster jer kun den tid I bruger.

VI KAN HJÆLPE MED:

Fysiske forhold i virksomheden
Ledelsens fokus på sikkerhed
Træning og oplæring af nyansatte
Risikovurdering af arbejdsforhold
Opfølgning på ulykker, nærved-ulykker
Overholdelse af lovkrav
Vedligehold og eftersyn af materiel mv.
osv.

Vi tager altid fat der hvor jeres virksomhed er og tilpasser anbefalinger og rådgivning til jeres virksomhed.

?


