...Víte co. Víme jak!

Nabízíme Vám odbornou pomoc při navržení systému managementu kvality dle
ISO 9001:2008 (idt. ČSN EN ISO 9001:2009); dále např. ISO 14001, EMAS; OHSAS 18001;
ISO 3834-2,3,4; ISO 22000; ISO/IEC 27001; systém řízení výroby dle NV 163/02 Sb., ISO
16001, ISO 28001, HACCP a další
Co to znamená ?
Náš konzultant připraví Vaši firmu k certifikačnímu auditu tím, že ve Vaší firmě zavede systém
managementu kvality (či jiný) v souladu s uvedenou normou. Z Vaší strany je potřeba zvolit
jednoho pracovníka, který bude našemu konzultantovi dávat informace o Vaši firmě nutné pro
vlastní projekt. Samotnou přípravu provádí náš kvalifikovaný poradce mimo Vaši firmu tak, aby
Vám "nebránil" ve Vašem podnikání. Jakmile je Vaše firma připravena k certifikaci, provede
předcertifikační audit a pozve akreditovaný certifikační orgán (auditora), který posoudí shodu
s příslušnými požadavky a doporučí udělení certifikátu. Auditu je poradce přítomen.
Jak dlouho to trvá?
Doba zavádění závisí především na velikosti firmy a množství procesů, které se ve firmě
vyskytují. Zpravidla pro malé firmy 1-2 měsíce, a pro velké max. 3 - 5 měsíců. V případě
potřeby jsme schopni realizovat celý projekt i v kratší době.
Kolik to stojí?
Cena je závislá zejména na počtu zaměstnanců a počtu poboček. Firma s jedním pracovištěm
do 10 zaměstnanců zaplatí v souhrnu za poradenství a certifikaci v rozmezí 20 000,- až
40.000,- Kč. Kdykoli Vám samozřejmě také zpracujeme nezávazně cenovou nabídku přímo
pro Vás.
Co mám dělat, pokud chci vaše služby?
Sdělit nám nějakým způsobem Vaše požadavky (e - mail, telefon, pošta apod.) – viz kontakty.
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