Skift fra
“plejer” til
best practice

Arbejdsmiljø
– vi står bag dig

Vi rådgiver om
arbejdsmiljø,
så arbejdsglæde
og tryghed spirer
GLS-A indgår i partssamarbejde med faglige
organisationer og har indflydelse på den politiske
dagsorden og de overordnede rammer, når det
gælder arbejdsmiljø. Vi har stor og specifik viden
om det gode arbejdsmiljøarbejde, og hvordan
der kan arbejdes med sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen.
Vi rådgiver og vejleder, vi holder kurser og vi
står parat med juridisk assistance, hvis det er
nødvendigt. Derfor er GLS-A en god partner
på arbejdsmiljøområdet.

GLS-A
– et kompetencecenter for grønne
arbejdsgivere

Vi arbejder for virksomheder,
der bygger på grokraft og
vækst med naturen som
leverandør. GLS-A er et
kompetencecenter for grønne
arbejdsgivere fra primær
produktion til agroindustri og
rådgivningsvirksomheder.

Vi kender årstidernes
grundrytme og sæsonernes
svingninger. Det har vi gjort
så langt tilbage, at det er en
naturlig del af vores DNA,
så vi altid forstår de særlige
arbejdsforhold, det giver.

Overordnet indflydelse på det
politiske arbejde

Uddannelse/kurser
og undervisning
om arbejdsmiljø

GLS-A indgår i partssamarbejde med
faglige organisationer på arbejdsmiljøområdet. Vi samarbejder med
myndigheder og faglige organisationer om branchens arbejdsmiljø, og vi
udarbejder arbejdsmiljøvejledninger,
så virksomhederne kan leve op til
lovgivningens arbejdsmiljøkrav. Vi
arbejder for, at der findes løsninger,
som er gennemtænkte, praktisk brugbare og som tager hensyn til virksomhedernes økonomi. Gennem GLS-A
kan du få indflydelse på arbejdsmiljøet i branchen.

Vi rådgiver og vejleder
om arbejdsmiljø
GLS-A holder dig og din virksomhed
informeret om arbejdsmiljøregler og
kommer løbende med vejledninger og
informationsmaterialer om arbejdsmiljø. GLS-A hjælper og vejleder
med APV, så din virksomhed indfrier
kravene. Vi rådgiver også om arbejdsmiljølovens krav til oprettelse af en
arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen, det strategiske arbejdsmiljøarbejde og den lovpligtige, årlige
arbejdsmiljødrøftelse, valg af arbejdsmiljørepræsentanter mv.

GLS-A udbyder kurser om arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne. Vi
har udviklet en bred palet af virksomhedsrettede kurser inden for arbejdsmiljø, herunder kurser om ulykker,
ergonomi, psykisk arbejdsmiljø,
APV mv.
Vi kommer gerne ud til din virksomhed eller erfa-gruppe og fortæller om
arbejdsmiljø og det, vi kan gøre for jer.
Med GLS-A bliver du godt klædt på til
arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed.

Juridisk assistance
i arbejdsmiljøsager
og arbejdsskadesager
Vi kan hjælpe dig, hvis virksomheden
får påbud fra Arbejdstilsynet. Det
gælder også ankesager til Arbejdsmiljøklagenævnet og håndtering af
arbejdsskadesager. GLS-A bistår dig,
hvis du får besøg af Arbejdstilsynet,
og kan forberede dig på anmeldte
tilsyn fra Arbejdstilsynet.
Med GLS-A har du en stærk samarbejdspartner til at støtte dig, når du
mødes af udfordringer.

Med GLS-A skifter du fra ”plejer” til
best practice. Vi hjælper dig med at
opfylde arbejdsmiljølovens krav.

”Vi er det arbejdsretlige rodnet under de
grønne virksomheder fra primær produktion
til agroindustri og rådgivningsvirksomheder. Et rodnet, der både nærer små og store
arbejdsgivere – og som hver dag vokser sig
stærkere. Orden, aftaler og tryghed sikrer en
stabil drift – derfor er det naturligt at være
en del af GLS-A.”

Dem arbejder vi for:
•
•
•
•

Landbrug
Skovbrug
Maskinstationer
Gartnerier

•
•
•
•

Planteskoler
Agroindustri
Rådgivningsvirksomheder
Golfbaner

Med GLS-A i ryggen kan
du sætte fuld fokus på din
virksomheds udvikling
GLS-A hjælper dig på tre centrale områder af virksomhedens
drift: Arbejdskraft, arbejdsmiljø og uddannelsen af virksomhedens
medarbejdere. Det betyder styr på hverdagen og sikrer dig større
konkurrencedygtighed. Det betyder også, at du kan holde fokus
på virksomhedens udvikling, og at du altid har et sted at henvende
dig, hvis du er i tvivl. GLS-A er et naturligt valg, fordi vi har mere
end 100 års erfaring inden for det grønne område. Sammen med
GLS-A står du stærkere og får mere grokraft.

Stå stærkere – med styr på
arbejdskraft, arbejdsmiljø
og kompetencer

Mød os:

fb.com/glsarbejdsgivere

twitter.com/gls_a

gls-a.dk/linkedin

www.gls-a.dk

GLS-A
Agro Food Park 13
DK-8200 Århus N
T: +45 8740 3400
F: +45 8740 3434
www.gls-a.dk
info@gls-a.dk

