
Ahlsell lanserar konceptet Hälsa & Säkerhet
En storsatsning i linje med nollvisionen mot arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar

I höst lanserar Ahlsell konceptet Hälsa & Säkerhet. Med vår erfarenhet och kunskap i bagaget tar vi nu ett helhetsgrepp kring de
risker som påverkar våra kunders fysiska arbetsmiljö. Satsningen går i linje med Arbetsmiljöverkets nollvision att ingen ska bli
sjuk, skadad eller i värsta fall inte komma hem från jobbet.

-  Vi vill verka för en hållbar arbetsmiljö och vet att våra kunder har dessa frågor högt på agendan. Nu går vi från ord till
handling för att nå nollvisionen genom att hjälpa och stötta dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Claes Seldeby, vd
Ahlsell Sverige

 

En pålitlig samarbetspartner som hittar lösningarna

Vi har identifierat ett tjugotal vanligt förekommande riskområden som baseras på Arbetsmiljöverkets inrapporterade olyckstillbud.
Vid lanseringen av konceptet Hälsa & Säkerhet i september fokuserar vi på de mest frekventa för att sedan löpande fylla på med
ytterligare.

I erbjudandet ingår att ta fram skräddarsydda lösningar anpassade efter våra kunders vardag och verklighet – från riskbedömning
och riskeliminering till säkrare processer och förslag på skyddsutrustning. Vår målsättning är att vara en pålitlig samarbetspartner
som har kompetensen, hittar lösningarna och erbjuder den rätta utrustningen.

-  Även om arbetsgivarna redan tar ett stort säkerhetsansvar har vi ett stort och gemensamt ansvar att förbättra
säkerhetskulturen ytterligare. Kan vi göra det enklare att jobba med dessa frågor har vi kommit en bra bit på väg, säger Johan
Goot, KAM Personligt Skydd på Ahlsell.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Goot, Key Account Manager Personligt skydd, Ahlsell Sverige AB
johan.goot.@ahlsell.se
+46 (0)72-254 19 82

Jörgen Karsten, Marknadschef Personligt Skydd, Ahlsell Sverige AB
jorgen.karsten@ahlsell.se
+46 40 380 375

 

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi utvecklingen
tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter
och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare. Med 5 700 anställda,
över 240 butiker och tre centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. För mer information
besök www.ahlsell.se.


