
Kursus

Sikkerhedsreceptionist, 2 + 1 dag

Formål
Kurset har til formål at give dig viden om 
en række sikkerhedsmæssige retningslinjer, 
procedurer og værktøjer, så du kan være 
med til at øge sikkerheden på arbejdspladsen 
gennem en serviceminded og kompetent sik-
kerhedsreception.

Målgruppe
Kurset henvender sig til virksomheder, der 
har en receptionistfunktion, og som ønsker at 
denne kan være med til at øge sikkerheden 
og trygheden for både gæster og medarbej-
dere. 

Det kræver ingen forudsætning for deltagelse, 
udover at deltagerne arbejder i en receptio-
nistfunktion. Vi tilpasser kurset til deltagernes 
dagligdag og aktuelle situation.

Indhold
Kurset er på i alt tre dage, hvoraf de første to 
dage er AMU-kursus. Den sidste dag er med 
førstehjælp og afholdes af Securitas. 

Alle tre dage foregår i Securitas- lokaler, hvor 
der tilbydes morgenmad, frokost samt kaffe/
te, vand og frugt under kurset.
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Receptionen er det første sted, hvor kunder, gæster og medarbejdere får et ind-
tryk af virksomheden. Det er derfor vigtigt, at receptionisternes service er i top, 
og at de fokuserer på sikkerheden i og omkring receptionen.

Praktiske  
informationer
Pladser pr. hold: 
Maks 16 deltagere

Materialer: 
Undervisningsmateriale 
udleveret på første kursus-
dag. På førstehjælpskurset 
får du en førstehjælpsbog, 
nøglering med blæsepose, 
førstehjælpsbevis fra både 
Dansk Førstehjælps Råd 
og Securitas. 

Pris: 
15.000 kr.
Prisen er inkl. forberedelse, 
udvikling og tilpasning af 
undervisningsmateriale 
til kunden, udlevering af 
kursusmaterialer mm. under 
kurset, instruktørlønninger 
og kursusbeviser.

Prisen er ekskl. transportom-
kostninger, og eventuelle 
omkostninger til overnat-
ning, moms, forplejning, 
lokaler og AV udstyr. 

Information omkring kursuskode og ansøg-
ning om VEU får du ved tilmelding til Secu-
ritas.

Kurset byder på teori krydret med praktiske 
øvelser og træning med afsæt i egne erfaring-
er. De første to dage indeholder følgende:

•	 Sikkerhedsreceptionistens rolle

•	 Sikkerhedsprocedure og kommunika-

tion i forbindelse med håndtering af 

gæstemodtagelse, adgangskort, post, 

telefonopkald, nødkald, kontrolcentral, 

brand og evakuering

•	 Observering og afkodning af mistæn-

keligt adfærd, hændelser og andre 

trusselsbilleder

•	 En sikker reception – hvad kan du gøre 

for at øge sikkerheden i receptionen?

•	 Kommunikation og kropssprog – 

håndtering af trusler og konfliktfyldte 

situationer

Den tredje dag indeholder følgende emner:
•	 Livreddende førstehjælp
•	 Brug af hjertestarter 

Der udstedes bevis for gennemført AMU-
kursus og gennemført førstehjælpskursus.



Kurser tilpasset jeres behov
Har I særlige ønsker eller behov, tilpasser vi kur-
sets indhold og sammensætning til jer. Det kan 
være, I ønsker at kombinere sikkerhedsreception-
isten med elementær brandbekæmpelse eller 
konflikthåndtering. 

Kursusbetingelser
Afbestilling eller ændring af kursusdato er 
vederlagsfrit indtil en måned før kursusstart. 

Ved ændring af dato eller afbestilling af et kur-
sus indtil 14 dage før kursusstart betales 50% 
af den aftalte kursuspris. Ved afbestilling af et 
kursus senere end 14 dage før kursusstart vil 
det betalte beløb ikke blive refunderet.

Faktura betales normalt af kunden senest 8 
dage før kursusstart for at sikre kursusdatoen i 
vores planlægning.

Securitas Akademiet
Securitas Akademiet tilbyder såvel åbne 
som virksomhedstilpassede kurser inden for 

sikkerhedsområdet til vores kunder og sam-
arbejdspartnere. 

Vores instruktører består både af egne god-
kendte instruktører og eksterne undervisere. 
Ved at uddanne egne instruktører sikrer vi en 
høj faglig kvalitet, mulighed for mere målret-
tede uddannelser mod kundernes ønsker 
samt en fleksibel tilrettelæggelse af kursus-
dage. 

Securitas’ instruktører er godkendt af Dansk 
Førstehjælps Råd og Beredskabsstyrelsen til 
undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp 
og brug af hjertestarter.

Kontakt os
Er du interesseret i at høre mere om vores 
kursus “Sikkerhedsreceptionist”, er du vel-
kommen til at kontakte:

Uddannelseschef 
Laila Madsen 
Tlf.: +45 2338 5501
E-mail: laila.madsen@securitas.dk 
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