HOSTILE ENVIRONMENT
AWARENESS TRAINING
2Secures ”Hostile Environment Awareness Training”-kurs (HEAT) riktar sig till företag och
organisationer som har personal som jobbar i låg, mellan eller högriskområden utomlands.
Fyradagarskurs
Fyradagarskursen leds av 2Secures experter som har stor och bred erfarenhet av att utbilda människor i
riskhantering och resesäkerhet över hela världen. Teori kommer varvas med praktiska övningar för att
komma så nära verkliga situationer som möjligt. Efter kursen kommer du som deltagare veta hur du ska
identifiera och svara på både vanliga och mer allvarliga hot och risker. En kurs som gör dig förberedd och
trygg då du vistas i länder eller miljöer med hög risk.
För all personal som reser i tjänsten
Kursen passar alla som reser i tjänsten; som till exempel statsanställda och journalister, sälj- eller
inköpspersonal, management/chefer eller andra anställda.
Utbildningen kräver ingen förkunskaper och är skräddarsydd för att säkerställa att deltagarna är väl
förberedda för både korta och långa perioder i högriskmiljöer. Kursen erbjuder en unik kombination av
fallstudier, diskussioner, gruppaktiviteter, scenarier och praktisk träning.
Kontakta oss för säkra er plats på kursen!

DU FÅR BLAND ANNAT LÄRA DIG:
• Säkerhet ute på fältet

• Kommunikation och förhandling

• Informationssäkerhet

• Kidnappning- och
gisslansituationer

• Säkert boende/hotell
• Riskmedvetenhet och globala
trender
• Vapenmedvetenhet
• Konvojer/transport
• Reseplanering
• Uppträdande vid ”checkpoints”
• Situationell medvetenhet

• Första hjälpen och traumasjukvård

DATUM
24-27 augusti

PRIS

19 900 SEK

• Brandsäkerhet

MAT OCH BOENDE

• Psykisk hälsa och psykosocialt
stöd

Inkluderat

• Könsrelaterade hot

KONTAKT
TRM@2secure.se

+46 101 740 310
Kontakta oss om du är intresserad av att delta
på kursen eller om ni har anställda som bör
delta. Det går även bra att kontakta oss via
TRM@2Secure.se
Besök vår hemsida för mer information om våra
tjänster och hur vi kan hjälpa er förebygga och
hantera internationella risker.
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