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AKON bliver en del af Danmarks største
arbejdsmiljørådgiver

AKON A/S er fremover en del af ArbejdsmiljøCentret A/S og dermed en del af Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgivervirksomhed. En rådgiver, der på tre år er vækstet fra 25 til
nu 70 ansatte, og som i samme periode har føjet
mere end 1.500 nye offentlige og private virksomheder til kundeporteføljen.
AKON og ArbejdsmiljøCentret har begge årtiers
erfaring som autoriserede arbejdsmiljørådgivere
inden for alle fagområder. Sammen tilbyder vi vores kunder lokal rådgivning og samtidig giver vi adgang til det største hold af specialister i Danmark.
Vi har dygtige konsulenter placeret på hele syv
kontorer landet over: Holstebro, Aarhus, Aalborg,
Brønderslev, Randers, Kolding samt Søborg. Fra de
lokale kontorer vil vores kunder ved mere sjældne
eller vanskelige udfordringer let kunne trække på
det samlede konsulentholds viden og erfaring på
tværs af hele landet samt vores dedikerede brancheteams.
Uden for arbejdsmiljøområdet vil AKONs kunder
også få adgang til vores søsterselskab Human Houses viden og erfaring inden for organisations- og
ledelsesudvikling. Human House er kendt for dybe
faglige kompetencer omkring ledelse af multikulturelle organisationer og certificering i en række af
de mest anerkendte internationale personprofilværktøjer. Læs mere på humanhouse.com.
Lokal tilstedeværelse bakket op af Danmarks
største hold af autoriserede rådgivere
”AKON vil fortsat have kontor i Holstebro, men kunderne vil fremover få mulighed for at trække på
den samlede viden i hele ArbejdsmiljøCentret, hvor
det er relevant,” fortæller administrerende direktør
i ArbejdsmiljøCentret, Kenneth Ajslev, der fortsætter: ”Det er vores mål at udvikle og vækste AKON i
de kommende år, både ved at tiltrække flere dygtige konsulenter til AKON, men også ved at investere

arbejdsmiljøcentret

i den faglige udvikling hos hver enkelt konsulent
samt udveksling af erfaringer mellem vores konsulenter, så vores kunder kan få endnu mere værdi ud
af samarbejdet med os.”
Michael Rahbek, der er daglig leder og bestyrelsesmedlem i AKON, tilføjer: ”ArbejdsmiljøCentrets
kerneværdier ligger meget tæt på AKONs, hvilket
var vigtigt for os, da vi skulle beslutte AKONs fremtid. Med ArbejdsmiljøCentret vil det være muligt
for AKON at få skabt vækst og at få sat yderligere fokus på arbejdsmiljø i lokalområdet. At AKON
bliver en del af ArbejdsmiljøCentret vil give vores
konsulenter adgang til meget mere viden og udvikling. ArbejdsmiljøCentrets fokus på at investere i
udvikling er unik – noget som både AKONs kunder
og ansatte vil få stor glæde af i fremtiden.”
Læs mere om AKON på akon.dk og om ArbejdsmiljøCentret på amcentret.dk.

Om ArbejdsmiljøCentret
ArbejdsmiljøCentret A/S er Danmarks
største autoriserede arbejdsmiljørådgiver med nu mere end 70 ansatte. Vi har
kontorer i hele landet og leverer lovpligtige arbejdsmiljøkurser i alle områder
lige fra Bornholm til Vrå i Nordjylland. Vi
er en arbejdsplads fuld af dygtige kolleger, der hver dag udviser stor energi og
arbejdsglæde. Vi er et hold, der brænder for at hjælpe vores kunder med at
skabe anvendelige løsninger, og som
udlever vores tre kerneværdier i praksis:
forretningsforståelse, forebyggelse og
ordentlighed.
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