Kurser

Hos Falck redder
vi danskerne fra
ulykker hver dag

… og det har
vi gjort i over
100 år

Falck Kurser: Lær at redde liv og standse ulykker
Hjertestop, arbejdsskader og brand – hvis der sker en ulyk
ke i din virksomhed, er du og dine medarbejdere den nær
meste hjælp. Derfor er det vigtigt, at I kan redde hinandens
liv og virksomhedens værdier i tide. På Falck Kurser lærer
du og dine medarbejdere at forebygge uheld på arbejds
pladsen – og I bliver beredt til at handle hurtigt og korrekt
i de første, kritiske minutter efter en ulykke.
Instruktører er erfarne Falck-reddere
På Falck Kurser får du og dine medarbejdere undervisning
af høj kvalitet. Alle vores instruktører er veluddannede Falckreddere, og størstedelen har mange års praktisk erfaring med
at standse ulykker og redde liv. Instruktørerne følger Dansk
Førstehjælpsråd i deres undervisning.
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	”Falcks kurser er virkelig i topklasse, og Falckinstruktørerne er helt uvurderlige – de har selv stået
med andre menneskers liv i hænderne, og man kan
tydeligt mærke deres erfaring.”
Torben Madsen, Forhandler hos Volkswagen Ribe
Realistiske, praktiske øvelser
Ved en akut ulykke er du nødt til at handle hurtigt og effek
tivt. Derfor kombinerer Falck Kurser både teori og praktiske
øvelser. Du og de andre kursusdeltagere bliver delt op i
mindre hold, så I alle får mulighed for at prøve jeres viden
af i virkelighedstro situationer. Det gør det nemmere for jer
at huske øvelserne – og det giver jer tryghed og overblik til
at handle korrekt, hvis der sker en ulykke i virksomheden.

	
”Kvaliteten af Falcks kurser er imponerende. De prak
tiske øvelser, hvor vi bliver delt op i hold, fungerer fantastisk godt og gør undervisningen langt mere konkret.”
Jesper H. Jensen, HR-chef hos Fårup Sommerland
Vælg frit blandt Falcks korte kursushold
Med et abonnement på et kort kursushold kan op til 16
medarbejdere deltage på Falcks kursushold af op til 4
timers varighed. Abonnementet er 2-årigt og giver dig
adgang til ét valgfrit kursus i abonnementsperioden. På
falck.dk/kurser kan du se alle de korte kursushold, I kan
vælge blandt. Kurserne er lukkede hold, kun for dig og dine
medarbejdere – og du kan frit vælge, om kurset skal foregå
i din virksomhed eller på en af Falcks lokationer.

	”Vores interne tilfredshedsmåling viser, at Falcks
Førstehjælpskursus har stor værdi for vores
medarbejdere.”
Julie Sloth, HR-fuldmægtig hos Udenrigsministeriet

Kontakt
Ring til os på 70 10 20 31 og få et tilbud på Falck Kurser.

Falck Erhverv
Falck.dk/erhverv
Tlf.: 70 10 20 31

