Temakveld
Mandag 31. oktober 2016

Min bedrift og arbeidsplassen
Hvordan kan jeg best bygge en trygg og profesjonell arbeidsplass?
Viste du at som bedriftseier har du ansvar for å bygge så trygg som mulig arbeidsplass for
deg og dine medarbeidere? Skal du starte bedrift innen en bransje som trenger ID-kort? Går
du med planer om å ha ansatte? For deg som vil starte egen bedrift, men har ikke kommet i
gang enda er det viktig å forstå hvilke krav som gjelder din bransje med hensyn til
arbeidsmiljøloven.
Norsk senter for flerkulturell verdiskaping inviterer deg til temakveld om arbeidsforhold for
nye bedrifter. Vi får besøk av Arbeidstilsynet som skal holde foredrag om relevante emner
innen arbeidsforhold, kontrakter/arbeidsavtaler, ID-kort for enkelte bransjer, HMS og annet
relevant regelverk som kan være relevant for din bedrift. Gjennom dette seminaret blir
du kjent med gjeldende lovverk for ulike bransjer, du får innsikt i hvorfor dette er viktig og
du får tips om hvordan du kan forberede bedriften din. Dette er også din sjanse å få
orientering på hva Arbeidstilsynet kan hjelpe deg med og hvordan å finne informasjon som
er relevant for din bedrift.
Send gjerne invitasjonen videre til dine kontakter.
Tid:

Mandag 31. oktober, kl. 17:00 – 19:30

Sted:

3. etasje, Grønland 32B, Drammen

Kursavgift:

Arrangementet er gratis. Lett matservering.

Påmelding:

Er du ny ved senteret? Fyll ut registreringsskjema på www.nsfv.no.
Er du registrert hos oss fra tidligere, send e-post til post@nsfv.no.

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping er et etablerersenter grunnlagt på offentlig initiativ for å bistå
innvandrere i Østlandet med bedriftsetablering. Et stort nettverk av samarbeidende parter fra offentlig sektor,
næringslivet og akademiske miljøer står bak senteret. Senteret tilbyr kompetanseutvikling, rådgivning / coaching
og bistand til finansiering ved hjelp av eksperter med næringslivserfaring.
Senteret er heleid virksomhet i Buskerud fylkeskommune. Mer info om senteret: www.nsfv.no

