STIL OP – ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER TIL HELE DANMARK
Vil du bidrage til at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for dig selv og dine kollegaer? Og har du mod på en ekstra udfordring ved
siden af dine daglige opgaver i butikken?
Det er blevet tid til at vælge cirka 10 nye Arbejdsmiljørepræsentanter til H&M Group i hele landet – og hvis du kan svare ”ja” til
spørgsmålene ovenfor, kan du stille op!

”

Jeg tog tjansen som arbejdsmiljørepræsentant for at
få mere ansvar og vise, at jeg gerne vil H&M. Sikkerhed og arbejdsmiljø kan virke
rigtig tørt, men det er jo vigtige emner! Derfor tænker jeg altid over, hvordan jeg
kan gøre det sjovt for andre. Det bedste er at træne andre i, hvorfor f.eks.
sikkerhed og ergonomi er vigtigt. Det er også fedt at fortælle om konflikthåndtering
og svind på en sjov måde, så det bliver spændende for kollegaerne!

Om rollen som Arbejdsmiljørepræsentant

”

Christin Zwierko
Arbejdsmiljørepræsentant, 811

I H&M Group har arbejdsmiljø og sikkerhed høj prioritet, fordi vi vil sikre alle medarbejdere et godt arbejdsliv. Som
Arbejdsmiljørepræsentant bliver du for en 2-årig periode tilknyttet 10-13 butikker i dit nærområde, hvor du samarbejder med Store
Manager og butikkens team for at sikre det gode arbejdsmiljø. Rollen kombineres med dine daglige opgaver i butikken, og du kan
forvente at bruge cirka 1-2 dage pr. måned på arbejdsmiljø i de butikker, du er tilknyttet.

Opgaver
Som Arbejdsmiljørepræsentant har du løbende dialog med Store Manager i de butikker, du er tilknyttet, og det er jeres fælles ansvar at
sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i butikkerne. Dine vigtigste opgaver er at:
•
•
•
•
•

Uddanne kollegaer i brug af hjælpemidler i butikken og følge op på, at de bruges
Følge op på svindrunde og sikkerhedsrunde i henhold til Sikkerhedshåndbogen
Holde dig opdateret om H&M Groups arbejdsmiljø – herunder eventuelle besøg og påbud fra Arbejdstilsynet
Informere kollegaer og besvare spørgsmål om fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Deltage ved to årlige AMU-møder og indgå som medlem af H&M Groups Arbejdsmiljøudvalg

Hvem kan stille op?
Arbejdsmiljørepræsentanter vælges demokratisk af H&M Groups medarbejdere, og alle fuldtidsmedarbejdere og deltidsmedarbejdere
over 18 år med mindst 10 timer pr. uge kan stille op (dog ikke ledere).
De vigtigste egenskaber til rollen som Arbejdsmiljørepræsentant er:
•
•
•

En ærlig og positiv måde at kommunikere med Store Managers og butikkernes teams
Interesse for gode rutiner og hjælpeværktøjer, der sikrer arbejdsmiljøet – samt drive og initiativ til at smitte andre med din
interesse!
Godt samspil med mennesker og evnen til at mærke det psykiske arbejdsmiljø, når du besøger en butik

Når du stiller op som Arbejdsmiljørepræsentant, får medarbejderne i H&M Group Danmark mulighed for at stemme på dig. Vis din
interesse for at stille op ved at sende en kort ansøgning til Louise Møbjerg på louise.hornbaekmobjerg@hm.com senest den 23. august.

b

Spørgsmål til rollen? Ring til Louise på 29 74 75 38!

