Martin Stensgaard,
Smilets Tømrer – 2263 2563

Arbejdstilsynet var meget imponeret
over de gennemarbejdede miljø- og
arbejdsmiljømapper, og at vi faktisk
arbejder seriøst med det i dagligdagen.
Der var absolut intet at komme efter, og
vi fik med det samme tildelt en grøn smiley.
Deres reaktion er bare en understregning
af det indtryk, jeg har af Bente Støttrup’s
arbejde – brugbart i dagligdagen og helt
igennem professionelt.
Preben Hald,
P. Hald Maskinfabrik, Smede og VVS – 9756 8233

Bente Støttrup kom som en frelsende engel. Arbejdstilsynet har været forbi, men
der var ikke én eneste ting, de kunne sætte
fingeren på.
Arbejdet bliver udført til punkt og prikke…
det er fantastisk!
Dorthe Rasmussen,
EJ Rengøring – 2029 0827

Jeg fik en del forskellige gode råd og
mange brugbare input.
Det gav ro i sindet, at der var styr på det.

Bente Støttrup
Kæragervej 2, Ajstrup
9560 Hadsund
Mobil: 61 18 06 08
www.bsmaks.dk

BS og MAKS på rette vej

APV

BS er en ubetinget overlever i miljøjunglen. BS kender hver en kringelkrog
og hvert et blad, så der findes ingen
bedre følgesvend på den tunge og
komplicerede vej gennem vildnisset.

Arbejdspladsvurderingen skal
være i orden, så snart der er én
ansat i virksomheden.
Desuden skal arbejdsmiljøet
årligt have en gennemgang.
BS MAKS klarer bøvlet og
udarbejder APV’er, der rent
faktisk kan bruges til noget.

Aben MAKS er vokset op i junglen og
har lært at begå sig.
Alligevel er der mange farer og skjulte
fælder, han ikke kender til. Heldigvis
har han mødt BS, der er ekspert i at
manøvrere sikkert gennem miljøjunglens
mange faldgruber.
Makkerparret BS og MAKS løser i skøn
forening miljøjunglens udfordringer for
dig. Det er både miljø og arbejdsmiljø,
der kommer under kyndig behandling.
Tilsammen har de over tyve års erfaring
i at overholde junglens komplicerede
spilleregler, så du er i sikre hænder.
Kontakt BS MAKS for at finde den
bedste vej gennem miljøjunglen.

Kemikalier
Kemikalier skal håndteres
korrekt. Både for miljøets og
medarbejdernes skyld.
BS MAKS udarbejder
overskuelige og let forståelige
oversigter, der rent faktisk
bliver brugt af medarbejderne –
til alles bedste.

Miljøregnskab
Et miljøregnskab sætter fokus
på forbruget af både energi og
råvarer.
Der er mange penge at spare
ved løbende at holde øje med
nøgletallene i regnskabet.
BS MAKS kan hjælper med at
minimere spildet af kostbare
ressourcer.

