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”Det kostar om folk går
omkring och mår dåligt.”

Ny tidning!
Fakta, inspiration och
verktyg för ett bättre
arbetsliv

Gunilla Charléz, skyddsombud, Rexcell i Dals-Långed
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”Äntligen fick vi
slut på skitsnack
et.”
David Lilja, skydds

ombud, Rexcell
i Dals-Lå

nged.

Ny tidning!

Fakta, inspiration
och
verktyg för en bät
tre
arbetsmiljö.

ALDRIG!
ABSOLUT!
Extrapass på lördag igen?
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Premiär - ett nytt magasin
för skyddsombud
Dagens Arbetsmiljö är ett nischat magasin om arbetsmiljö för
industri och byggsektor som utkommer 4 gånger per år.
Magasinet kommer att vara ett handfast verktyg för det
dagliga arbetsmiljöarbetet, fylld med kunskap och inspiration.
Första numret kommer ut i september 2019.
Det finns totalt 56 000 skyddsombud inom LOs förbund. Vår
vision är att merparten av skyddsombuden ska läsa och använda Dagens Arbetsmiljö som ett stöd i sitt uppdrag.
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GJORDE VI: Robot
FÖREBYGGET: Vi byggde bort problemet | SÅ
ELINOR TORP: Därför kommer inte inspektörerna |
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stressen
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Roboten Olga
gjorde slut
på stressen

Sara Löf vände tre
nden i verkstan
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Ta den unika
chansen att
annonsera i
premiärutgåvan
Som annonsör når du:
Tidningen riktar sig direkt till skyddsombud inom LO-förbunden och alla andra som är intresserade av arbetsmiljö.
Skyddsombuden:
• använder dagligen skyddsprodukter och arbetskläder.
• är beslutspåverkare vid inköp av skyddsprodukter och
arbetskläder
• vidareutbildar sig inom arbetsmiljö och arbetsskydd.
• säkerställer arbetsmiljön
• är länken mellan den anställde och företagsledningen.
• brinner för sitt uppdrag.

”Dagens Arbetsmiljö är ett magasin för skyddsombud och alla som
arbetar med arbetsmiljö. Magasinet ska vara en användbar inspirationskälla. Vi vill både belysa
brister och komma med lösningar.
Magasinet är arbetsplatsnära och
fullsmockad med tips på alltifrån
prylar till processer som ger en
bättre arbetsmiljö.”

Välkommen med förfrågan!

Helle Klein, chefredaktör och vd

ANNONSINFORMATION
08-786 03 34

annons@damedia.se

damedia.se
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