Hot och våld Utbildning i avvikande beteenden
En heldags utbildning som ger frontpersonal verktygen att identifiera hot och avvikande beteenden samt hur
man bör agera.

Sensec ordnar en utbildning för olika personalgrupper som i sitt dagliga arbete behöver fördjupa sina
kunskaper avseende säkerhet- och trygghetsfrågor. Sensec lanserar nu en utbildning för personal i publika
miljöer som ger en djupare insikt om olika hotbilder, misstänkta och avvikande beteenden i den dagliga
verksamheten. Utbildningen berör även individens mentala handlingsberedskap men även vilka åtgärder
som är aktuella vid potentiella hot i närmiljön.

Kursen innehåller bland annat





Identifiera eventuella hot och avvikande beteenden i omgivningen
Mental handlingsberedskap för den enskilde människan
Hur man bör agera vid en misstänkt situation
Vikten av samverkan och informationslämning
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Just nu!
1 650 kr/deltagare
inkl.
kursdokumentation,
lunch och fika

Innehåll
Block I
 Presentation och introduktion
 Mål och syfte
 Lagar och regler
Block II
 Innan en händelse
 Interna styrande dokument
 Gruppövning Riksinventering (SWOT-analys)
Block III
 När incidenten är ett faktum
Block IV
 Efter en incident
 Avslutning, reflektioner samt frågor
 Utvärdering

Skräddarsydda lösningar
För att anpassa utbildningen efter just ditt företags behov skräddarsyr Sensec gärna utbildningen.
Kontakta oss för upplägg.

Sensec har skapat denna utbildning, dels utifrån företagets erfarenheter och färdigheter från
mer än 30 år i säkerhetsbranschen. Sensecs kunder och olika partners består mestadels av
myndigheter och statliga verk men även från olika företag och organisationer i näringslivet.
Våra instruktörer har gedigna bakgrunder från bl.a. Polisen, Tullverket och Försvarsmakten
samt säkerhetsledande positioner inom näringslivet och från internationella säkerhetsuppdrag
vid olika konfliktzoner.

Utbildningen lämpar sig för

Mål och syfte

Exempelvis butikspersonal i köpcentrum,
servicepersonal i publika miljöer, olika
värdfunktioner inom kollektivtrafik, färjelägen och
flygplatser etc. Säkerhetspersonal som väktare,
ordningsvakter etc. Receptionspersonal m.fl.

Utbildningen ska stärka förmågan hos deltagarna
att i sin respektive yrkesroller hantera uppkomna
situationer om hot och våld. Syftet med
utbildningen är att kunna uppnå en god
arbetsmiljö trots omvärldens negativa utveckling
avseende trygghet och ökning av hot- och
våldsrelaterade händelser.

Boka din utbildning nu
Ring oss för en kostnadsfri rådgivning på 08-51 00 54 00 eller hör av dig till utbildning@sensec.se.
Samtliga priser exkl. moms.
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