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* Ret til ændringer forbeholdes

CE-Forum: Nye ERFA-grupper for CE-specialister
Maskinsikkerhed ApS opretter nu 2 nye arbejdsgrupper (øst og vest), 
der har til formål at sikre efteruddannelse, løbende opdatering og 
erfaringsudveksling for CE-specialister hos maskinfabrikanter og 
produktionsvirksomheder.

Selv om vores åbne kurser er intensive og giver et godt grundlag for 
arbejdet med CE-mærkning og sikkerhed, er der mange kroge og hjørner 
af sikkerhedskrav til maskiner og anlæg der skal afdækkes, og mange 
spørgsmål fra hverdagen der skal findes svar på.

Denne opgave har Maskinsikkerhed ApS løst i mange år i vores ERFA-
grupper. Da disse grupper er veletablerede og undervises på et højt niveau, 
starter vi nu 2 nye grupper; en i Vest med fast base i Middelfart og en i Øst 
med fast base i Ballerup.

Mødeindhold
Der vil blive afholdt 3 dagsmøder pr. år, hvor emnerne kan være som følger:
- Nyheder: Fra Bruxelles, fra myndigheder, nye standarder eller andet 
 på vej
- Information/undervisning i emner som ”Brug af erklæringer”,
- risikovurdering af sammenbygninger, ”nye spændende standarder”, 
 grundlæggende standarder; herunder emner foreslået af   
 deltagerne
- Erfaringsudveksling
- Risikovurdering af ændringer, og dokumentation
- Maskiner til USA
- Mm.

Det er op til grupperne at aftale hvilke emner der skal behandles, og hvordan 
de skal prioriteres.

Niveau
For at holde et passende højt niveau, skal deltagerene have et godt 
kendskab til maskinsikkerhed og CE-mærkning, fx fra deltagelse i 
Maskinsikkerhed ApS kurser i CE-mærkning del 1, 2 og 3.

Datoer og flere eksempler på mødeindhold
Se mere på maskinsikkerhed.dk/CE-Forum

Opdatering og efteruddannelse 
af CE-specialister
Gruppen er for dig, der har ansvar 
for at holde din virksomhed 
opdateret med nyeste viden, 
kende krav og gode løsninger og 
meget andet.

Netværk
I CE-Forum kan du både møde 
Maskinsikkerhed ApS specialister 
og dine kolleger fra andre 
virksomheder.

Pris
3 dage pr år for DKK 9.000 ekskl. 
moms. Yderligere deltagere fra 
samme virksomhed: 20 % rabat.
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