
Ilgoji kavos ir užkandžių pertrauka, visų partnerių konsultacijos, darbo saugos priemonių paroda

Kavos pertraukėlė, visų partnerių konsultacijos, darbo saugos priemonių paroda

Prizų traukimas ir baigiamasis žodis, diplomų atsiėmimas, DSS specialistų kvalifikacinių valandų dokumentacijos pildymas ir
konsultacijos, individualios nemokamos konsultacijos, susipažinimas su darbo saugos priemonėmis iš arčiau.

2020 m. kovo 18 d., BIRŽAI
BIRŽŲ PILIS, Radvilos g. 3, PILIES ARSENALAS, BIRŽAI

KVIEČIAME DALYVAUTI seminarų cikle "3x daugiau saugumo":

Sąmoningo verslo link

Registruodamiesi pateikiate savo asmens duomenis duomenų bendravaldytojams UAB „DSP Plius“, UAB „Tuvlita“, UAB „Ekokonsultacijos“, UAB "Bio Circle Balticum",  ADB "Gjensidige" ir Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo
inspekcijai, kurie tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis registracijos į renginį ir renginio administravimo tikslu (siekdami įvykdyti sutartį dėl dalyvavimo renginyje). Asmens duomenys bus tvarkomi iki renginio pabaigos, vėliau
sunaikinami. Kontaktinis duomenų valdytojas – UAB „DSP Plius“, kodas 300636318, adresas Kalvarijų g. 124, Vilnius, el. paštas info@dspplius.lt. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, prašyti ištaisyti netikslius, ištrinti
neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai jis vykdomas teisėto intereso pagrindu, teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai. Informuojame, kad renginys bus fotografuojamas, o jo nuotraukos naudojamos marketingo tikslais (publikuojamos socialiniuose tinkluose ir kitose medijose). Jei nepageidaujate būti fotografuojami, nesiregistruokite į
renginį arba renginio metu informuokite apie tai fotografą.

Pranešimas "Darbuotojų sauga ir sveikata: Prieš keisdami požiūrį į DSS pirma privalome susitvarkyti „elementarią higieną“... DSS vidinės
kontrolės tvarka. Gaisrinė sauga: „Naujoviškas požiūris į gaisrinę saugą. Ko išmokome iš pastarojo meto, Lietuvoje kilusių gaisrų?“",
klausimai.
Pranešėjas Raimedas Burba, UAB "Tuvlita" Konsultavimo tarnybos ir Technikos kontrolės tarnybos direktorius, Mantas Sližauskas, Gaisrinės saugos ekspertas.

Pranešimas "Darbdavio atsakomybė už darbuotojus: draudiko patarimai, kad saugūs būtų visi",  projekto su "3X daugiau saugumo"
pristatymas, klausimai.
Pranešėja Aliona Aleknavičienė, ADB "Gjensidige" Verslo klientų plėtros vadovė.

pRANEŠĖJAI:

RENGINIO ORGANIZATORIUS:INFORMACIJA:  El. p. info@dspplius.lt, tel. nr.: +370 630 01517

Seminaras skirtas organizatorių ir partnerių klientams, ilgamečiams įvairių bendrų projektų partneriams/dalyviams, bet ne konkurentams, atsiprašome už nepatogumus.

9:30-10:00

10:00-10:10 Įžanginis žodis

10:10-10:55
Pranešimas "Sąmoningas verslas - saugos darbe aspektas. Ką daryti ir ko nedaryti, kad darbuotojas mus laikytų sąmoningu darbdaviu",
klausimai. 
Pranešėjos Irma Spudienė, UAB "DSP Plius" Direktorė, Aleta Paulauskaitė, UAB "DSP Plius" Rinkodaros vadovė, Modestas Zenkevičius, Vyr. pardavimų vadybininkas.

10:55-11:00Pertraukėlė skambučiams, be kavos

11:00-11:20

12:00-12:50

13:00-13:30Pranešimas "Aplinkosauga ir tvarumas Lietuvoje : evoliucija vamzdžiu pajudėjo. Kaip įmonei ir jos ekologui užtikrintai, autentiškai ir
efektyviai sudalyvauti šioje kelionėje?", klausimai.
Pranešėja Lina Šleinotaitė-Budrienė, Forvardas | Ekokonsultacijos.

13:30-13:35 Pertraukėlė skambučiams, be kavos

13:35-14:15 Pranešimas "DIKE technologijos ir naujausios tendencijos AAP srityje, padedančios sąmoningam verslui", klausimai. 
Pranešėjas svečias iš Italijos, Stefan Doss, Dike S.r.l. , Eksporto specialistas.

14:15-14:35

14:35-15:05

15:55-16:10

renginio programa:

15:10-15:55

15:05- 15:10 Pertraukėlė skambučiams, be kavos

Pranešimas "Ar galime Lietuvos verslą vadinti sąmoningu verslu ir ko trūksta šiam tikslui pasiekti, su kokiomis kliūtimis susiduriame? ",
klausimai.
Pranešėjas Saulius Balčiūnas, Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.

Sauga darbe. Tvarumas/ aplinkosauga. Draudimas. Saugūs produktai.

Pranešimas "Efektyvus agresyvių ir toksiškų cheminių valiklių pakeitimo būdai - praktiniai pavyzdžiai", klausimai.
Pranešėjas Robertas Notkus, UAB "Bio Circle Balticum" Pardavimų direktorius.

 klausimai renginio metu: 
sli.do/birzaidsp

Registracija

11:20-12:00

12:50-13:00 Pranešimas "Inovatyvi darbų sauga. Ko reikia, kad būtum gyvas darbe?" , klausimai.
Pranešėjas Audrius Martinkus, "Talentor" Plėtros vadovas.

RENGINIO RĖMĖJAI:RENGINIO partneris:

Irma Spudienė,
UAB "DSP Plius" Direktorė,

Aleta Paulauskaitė,
Rinkodaros vadovė,
Modestas Zenkevičius,

Vyr. pardavimų vadybininkas

Lina Šleinotaitė-Budrienė,
Forvardas | Ekokonsultacijos Raimedas Burba,

UAB "TUVLITA"
Konsultavimo tarnybos ir Technikos
kontrolės tarnybos direktorius

Svečias iš Italijos:
Alessandro Schenato

"GIASCO SRL"
Eksporto vadovas

Svečias iš Anglijos:

Elena Kaczmarek 

JSP Ltd

Eksporto specialistė
 

Lietuvos Respublikos valsty
binė darbo inspekcijos

atstovai

Aliona Aleknavičienė
ADB "Gjensidige"

Verslo klientų plėtros vadovė

RENGINIO ORGANIZATORIUS

Robertas Notkus,
UAB "Bio Circle Balticum"
Pardavimų direktorius

Svečias iš Lenkijos:
Tadeusz Raginiak
SARA Workwear

Eksporto direktorius

Svečias iš Italijos:
Stefan Doss
Dike S.r.l.

Eksporto specialistas


