RABATAFTALE
Psykosocialt arbejdsmiljø
Konsulenthuset Hartmanns har indgået rabataftale med

Fordele for medlemmer af Producentforeningen

Producentforeningen, som sikrer at medlemmerne kan få

adgang til hurtig og kvalificeret rådgivning af en
autoriseret arbejdsmiljørådgiver på området psykosocialt
arbejdsmiljø.

✓

På hvilke områder tilbydes der rådgivning og
støtte?

Hurtig og kvalificeret adgang til erhvervspsykologisk
rådgivning: Individuelle forløb, gruppeseancer og
organisatoriske indsatser.

✓

Producentforeningens medlemmer får 15% rabat på alle
ydelser. Priser på de enkelte ydelser kan rekvireres hos
Producentforeningen eller Hartmanns.

✓

Gratis adgang til tre årlige gå-hjem-møder, som afholdes i
samarbejde mellem Producentforeningen og Hartmanns.

Mobning, chikane, krænkelser, vold og trusler
Samarbejdsvanskeligheder, konflikthåndtering og
mægling
Sparring omkring arbejdsliv og karriere
Debriefing, etik og samarbejde før, under og efter
krævende produktioner
Individuel psykologisk rådgivning og forløb i
forbindelse med konkrete sager
Viden om psykosocialt arbejdsmiljø for
fastansatte, freelancere og frivillige
Viden om lovgivning og krav på området for
psykosocialt arbejdsmiljø

Hvordan får man rådgivning?
Ring direkte til Producentforeningens kontaktperson hos
Hartmanns på tlf. 4121 1433 eller skriv til
kasper.andersen@hartmanns.dk.
Oplys at du er medlem af Producentforeningen. På baggrund
af henvendelsens karakter vil du inden for to arbejdsdage
blive kontaktet af en kvalificeret rådgiver, der er klar til at
hjælpe. Det er også muligt at få akut hjælp (ned til 4 timers
ventetid), hvis det er nødvendigt.

Trivselsundersøgelser, dialogmøder og APV

Hvem er Hartmanns?

Rådgivning og kurser til tillidsvalgte

Hartmanns A/S er autoriseret af Arbejdstilsynet på
området psykosocialt arbejdsmiljø. Vores rådgivere og
konsulenter indenfor erhvervs-, arbejds- og
organisationspsykologi har alle specifikt speciale i
psykosociale arbejdsmiljøproblematikker.

Hvordan foregår det?
Individuelle forløb i forbindelse med fx stress,
krænkelser, seksuel chikane
Gruppeseancer

Organisatoriske indsatser for hele arbejdspladsen

Vi gennemfører ydelser og forløb på både offentlige
arbejdspladser, i det private og i organisationer præget af
frivillige og løst ansatte som f.eks. freelancere.

Målinger og undersøgelser

Se mere på www.hartmanns.dk.

Ledersparring, -supervision og -forløb

