Eksamineret Sikringsleder®

Danmarks mest ambitiøse uddannelse
inden for sikringsområdet

EN AMBITIØS UDDANNELSE
– TIL DIG OG DIN VIRKSOMHED

Vil du gerne have endnu mere viden om sikring og sikkerhed, og vil du gerne være
bedre til at forstå, forklare og håndtere udviklingen inden for sikringsområdet? I
spændingsfeltet mellem risici, lovgivning, organisation og løsningsmuligheder gør
uddannelsen dig i stand til at agere professionelt og på den måde sikre liv, værdier og
ikke mindst arbejdspladser. Dermed er uddannelsen for dig – og din virksomhed.

SÅDAN ER UDDANNELSEN BYGGET OP
Du arbejder måske allerede som sikringsleder, sikkerhedschef eller risikokoordinator,
men med uddannelsen som Eksamineret Sikringsleder® får du den nyeste viden og
de rette værktøjer til at håndtere dine nuværende opgaver endnu bedre. Uddannelsen
introducerer dig til nye emner, perspektiver og synspunkter, og inspirerer dig til at
gribe dit arbejde an på en mere effektiv måde.
Uddannelsen består af fem moduler, der er fordelt på cirka et halvt år, og du afslutter
uddannelsen med en eksamen. I løbet af modulerne bliver du blandt andet klogere på:

•
•
•
•

Risikostyring
Risiko- og sikringsledelse
Etablering af sikringspolitik
Brandsikkerhed

•
•
•
•

Lovgivningskrav
Adgangskontrol
Beredskabsplanlægning
Sikring i praksis

Undervisningen består af oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver,
og to af modulerne afholder vi som internat, hvilket giver dig mulighed for
at skabe et fagligt netværk.

„Jeg har sikret mig et netværk af ligesindede personer,
der alle har forskellige baggrunde. Hvis jeg for eksempel
skal vide noget om specifikke detaljer i forhold til, hvordan
man installerer en bestemt type lås, så kender jeg nu en
låsesmed, som jeg kan ringe til. Det samme gælder inden
for andre fagområder“.
Mads Aagaard Junker
Senior Specialist, Rambøll Security

DET FÅR DU UD AF UDDANNELSEN
På uddannelsen præsenterer vi dig for den teoretiske viden samt værdifulde og praktiske værktøjer, der efterfølgende gør dig i stand til at opbygge og udvikle sikringsområdet i din virksomhed.

Du får:
• forståelse for virksomhedens sikringsbehov og evnen til at
formulere dette til din ledelse og dine kolleger
• kendskab til nye trusler og teknologiske muligheder
• forskellige metoder og skabeloner til løsning af konkrete opgaver
• redskaber, der kan flytte virksomhedens fokus fra de enkelte
teknologiske løsninger til et mere strategisk niveau
Efter eksamen har du ret til at kalde dig Eksamineret Sikringsleder®, og du får tildelt
et eksamensbevis samt et CFPA-diplom, da uddannelsen er internationalt godkendt af
Confederation of Fire Protection Association.

„Jeg synes, det er vigtigt at forstå de forhold, jeg
arbejder under, så jeg kan deltage aktivt i vurderinger
og prioriteringer af sikkerhedsmæssige anbefalinger.
Derfor er ESL supergodt, fordi man får hele paletten,
og forstår de forskellige mekanismer“.
Gorm
sektionschef under Forsvarsministeriet

VIDEN MATCHER VIRKSOMHEDERNES BEHOV
Uddannelsen som Eksamineret Sikringsleder® er Danmarks mest ambitiøse uddannelse inden for sikringsområdet, og er udviklet i et samarbejde mellem DBI Dansk
Brand- og sikringsteknisk Institut og SikkerhedsBranchen.
Et uddannelsesudvalg sørger løbende for at evaluere og opdatere det faglige indhold,
så du er sikker på at få en uddannelse, der beskæftiger sig med den nyeste viden og
matcher virksomhedernes behov. På uddannelsen møder du erfarne, kompetente og
engagerede undervisere med stort kendskab til både teori og praksis.

DET PRAKTISKE
Læs mere om uddannelsens indhold på sikkerhedsbranchen.dk og brandogsikring.dk
eller kontakt DBI’s kursusafdeling, der sender dig en detaljeret oversigt over modulerne og praktisk information om undervisningssted, datoer samt pris.
Vi opfordrer dig samtidig til at undersøge mulighederne for at søge støtte hos en
kompetenceudviklingsfond.

OM SIKKERHEDSBRANCHEN
SikkerhedsBranchen er den danske brancheforening for sikkerhed og sikring og
består af virksomheder, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring. Vores
medlemmer repræsenterer alle former for sikring – blandt andet vagt, elektronisk
og mekanisk sikring, brandsikring, terrorsikring og sikringsrådgivning. Det er
SikkerhedsBranchens mission at sikre danskernes tryghed, og det gør vi ved at
fremme information, viden og kvalitet i branchen, og de tre ord er hjørnesten i alt, vi
gør og arbejder med. Derfor engagerer vi os også i sikring og sikkerhed på nationalt
og internationalt plan, og vi tager aktivt del i samfundsdebatten.
Læs mere på www.sikkerhedsbranchen.dk

SIKKERHEDSBRANCHEN
Roskildevej 22, 2620 Albertslund
Tlf.: 36 49 40 80
E-mail: info@sikkerhedsbranchen.dk
www.sikkerhedsbranchen.dk

OM DBI
DBI er specialiseret i brand og sikring og arbejder målrettet for
at sikre liv og værdier. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden
for brandforebyggelse, brandteknik og sikring. Som bindeled
mellem forskningsmiljøet og erhvervslivet udvikler vi konstant
ny viden for at opnå de bedste sikkerhedsløsninger og skabe
værdi for virksomheder, institutioner og myndigheder. DBI har
desuden en omfattende kursusvirksomhed, som udbyder en
lang række kurser og uddannelser inden for brand og sikring.
Læs mere på www.brandogsikring.dk

DBI
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 3634 9000
E-mail: dbi@brandogsikring.dk
www.brandogsikring.dk

