
Bakgrunnssjekk
(Begrenset kampanjeperiode: 25.okt - 1.des 2022

Tjenestepakke:

Bakgrunnssjekk til bruk i ansettelsesprosess

Bakgrunnssjekk innholder følgende elementer:

1 - ID-Sjekk / Verifikasjon av identitet
2 - Verifisering av utdannelse (høyeste/sist fullførte)
3 - Verifisering av tidligere arbeidsgiver 5 år

Kundefordel

·Verifisering av kandidatene, deres utdannelse og tidligere arbeidsforhold
·Digital kundeportal
·Rask tilbakemelding
·Unngå å ansette feil mennesker - spar deg selv for tid og høye kostnader

Signer avtale i kampanjeperioden og behold prisene i hele avtaleperioden

Pris for nordiske kandidater Kr. 2 750,- pr. stk.
Pris for kandidater med andre nasjonaliteter Kr. 3 350,- pr. stk.
·Forutsetter at oppdragsgiver har innhentet samtykkeerklæring

Alle priser er eks. mva.

Medlemsbedrifter får 20% rabatt på alle priser



Sjekk av bedriftens

Sikkerhet- og beredskapsdokumentasjon
Begrensetkampanjeperiode:25.okt-1.des 2022)

Pris:

Pakkepris fra Kr.14.900,- eks mva.

Medlemsbedrifter får 15% rabatt på alle priser i 
kampanjeperioden.

Produkter og tjenester
Gjennomgang av bedriftens sikkerhet- og beredskapsdokumentasjon og planverk.
Sjekk om planverk oppfyller lovverket og de behov bedriften har i forbindelse med risiko og beredskap.

Trygghet for bedriften
Usikker på hva du mangler av sikkerhets og beredskapsplan dokumentasjon, vi sjekker hva du har av eksisterende 
dokumentasjon og kommer med en rapport.
Rapport med klare anbefalinger om tiltak som bør iverksettes.
Ingen videre forpliktelse for deg dersom du ikke ønsker å prioritere anbefalingene.



Medlemsbedrifter får 10 %rabatt på alle priser i kampanjeperioden.

Tjenesteprisene er ikke mva-pliktig. 

Evt. reisekostnader kommer i tillegg.

Trening og øvelser
Begrensetkampanjeperiode:25.okt-1.des2022)

Tjenestepakke 2
·Simuleringsøvelse

o Planlegging og dialog
o Øvingsplan, dreiebok med underliggende dok
o Kontroll og kvalitetssikring
oGjennomføring inkludert evaluering og rapport 

med anbefalinger
o Spillstab x 3 personer

Pris:

Kr. 34.900

Tjenestepakke 1
·Skrivebordsøvelse / TableTop

o Velge tema med kunde
o Utarbeide table-top (øvingsplan, dreiebok, ppt)
o Avstemme med HMS ansvarlig
oGjennomføring inkl evaluering og rapport med 

anbefalinger

Pris:

Kr. 47.400



RAYVN - Beredskapsstøtte-/hendelsesverktøy
(Begrenset kampanjeperiode: 25.okt-1.des 2022)

Pris:

Corporate lisens: 249,- eks mva pr. mnd. 
Oppstart og trening leveres på forespørsel.

Medlemsbedrifter får 20% rabatt på alle priser i 
kampanjeperioden,

Kundefordel

 RAYVN gi deg muligheten til å FORSTÅ situasjonen, 
kunne RESPONDERE på den informasjonen du har og 
holde FOKUS igjennom en uønsket hendelsen.

 RAYVN gir deg god situasjonsforståelse og god kontroll 
for å ta de rette beslutningene. Du kan fokusere på de 
viktigste oppgavene og ta ned potensialet i hendelsen raskt.

 Ha full kontroll på evalueringen, RAYVN registrerer alle 
loggføringer, alle utførte oppgaver og møtereferater og 
samler dette i en automatisk rapport.

Produkter og tjenester
·Lisenser
·Support på verktøy
·Implementering
·Tilgang til fagkompetanse

Forutsetter:

· min.2 lisenser
· 12 mnd.binding
· Fakturering pr. år



Spørsmålet er Når og ikke OM!

«Øvelse gjør mester»
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Tore Anshus
Email. tore@crirespons.com

Telefon: +47 968 96 881 
Nettside: www.crirespons.com

mailto:tore@crirespons.com
http://www.crirespons.com/
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