Kuras Consult
Rådgivende virksomhed

Abonnement
Få et abonnement på psykisk arbejdsmiljø
Kuras Consult tilbyder virksomheden en abonnementsordning på konsulentbistand i forbindelse
med psykisk arbejdsmiljø.
Abonnementet omfatter støtte inden for følgende emner:
 ½ dag (4 timer) valgfrit kursus inden for følgende temaer:
 Stress
 Konflikt og Mobning
 Forandring
 Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
 Kommunikation
 Coaching
40 timers konsulentbistand inden for følgende områder:
 Faglig rådgivning af ledelse og/eller arbejdsmiljøgrupper
 Hjælp i forbindelse med psykisk APV og handleplan
 Telefonrådgivning, herunder stress og kriserådgivning (uden for arbejdstid afregnes
timeforbruget med 2 gange den forbrugte tid)
 Akut krisehjælp ved arbejdsulykker, vold på arbejdspladsen m.m.
 Terapi/coaching/stresscoaching/supervision (individuel/gruppe)
 Forberedelse/rapportskrivning/journalisering m.m.
 Tilbage til arbejdet plan for sygemeldte
Abonnementet kan anvendes frit over indenfor ovennævnte områder efter behov.
Abonnementet giver virksomheden en besparelse på 10% i forhold til normalpris.

Følgende betingelser er gældende for abonnementet:
 Abonnementsperioden er 12 måneder regnet fra tegningsdagen, med mindre andet aftales
 Abonnementet betales for et halvt år ad gangen, første gang ved udgangen af den måned, hvor
abonnementet tegnes. Abonnementet kan opsiges med 3 måneders varsel fra begge parter.
Ved opsigelse af abonnementet før tid afregnes overskydende forbrugte timer til normal pris.
 Ydelserne skal anvendes inden for den aftalte abonnementsperiode
 Eventuelle opgaver der ligger uden for abonnementets rammer, herunder også flere timer inden
for de dækkede ydelsesområder inden for abonnementets gyldighedsperiode, aftales en rabat på
5% pr. time i forhold til normprisen
 Ydelser der ligger uden for abonnementet, herunder også timer ud over de indeholdte, aftales på
en særskilt kontrakt
 Ved periodens udløb kan abonnementet gentegnes for yderligere 12 måneder
 Abonnementet kan ikke, uden aftale med Kuras Consult, deles med andre virksomheder
 Kuras Consult fører regnskab med forbrugte timer. Opgørelse fremsendes til virksomheden hvert
kvartal og på forlangende
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Abonnementet kan opfattes som en form for forsikring, hvor virksomheden som udgangspunkt ved hvad
den årlige udgift er og hvad der dækkes af abonnementet.

Har I brug for en anden type abonnement, udarbejder vi gerne et særtilbud i samarbejde med jer.
Priserne er eksklusive eventuelle transportomkostninger.

Yderligere oplysninger kontakt venligst:
For mere information kontakt gerne:
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