...Víte co. Víme jak!

Nabízíme Vám konzultace při zavádění systému managementu kvality dle ČSN EN ISO
9001:2009, ale i dalších (ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 3834-2 – 3 - 4, ISO 22000,
systém řízení výroby dle NV 163/02 Sb, ISO/IEC 27001, ISO 16001, ISO 28000,
HACCP.…..)
K čemu je to dobré ?
Poradce (konzultant) je osoba, která pomáhá organizaci s realizací systému managementu
popř. s výkladem postupu a požadavků za účelem získání certifikátu nebo zlepšení systému
řízení ve firmě, přičemž poskytuje rady nebo informace či připraví Vaši firmu k certifikačnímu
auditu tím, že ve Vaší firmě zavede systém managementu kvality (či jiný) v souladu s
uvedenou normou.
Jak konzultace probíhají?
Příklad minimální spolupráce – může zahrnovat pouze vysvětlení postupů a možností
získání certifikátu, následně si už požadavky normy uplatní firma vlastními silami. Může rovněž
zahrnovat pouze zakoupení vzorové „povinné“ dokumentace za minimální náklady.
Příklad maximální spolupráce (včetně následné péče) – zahrnuje zpracování veškerých
požadavků na dokumentaci a odbornou pomoc při jejich zavedení do praxe, ověření uplatnění
požadavků (kontrola, interní audit apod.), zajištění certifikačního orgánu, spolupráce při
certifikačním auditu s auditorem a spolupráce s organizací při následném dalším udržování a
zlepšování systému řízení.
V obou případech je pro nás na prvním místě dostatečná odborná způsobilost (kvalifikace)
poradce včetně zkušeností z obdobných projektů.
Kolik to stojí?
Cena je závislá zejména na způsobu zvolené spolupráce a složitosti systému.
 V případě minimální spolupráce je účtována hodinová sazba za konzultaci podle složitosti
ve výši 800,- až 450,- Kč za hodinu, celková výše se pak odvíjí od počtu konzultačních
hodin.
 V případě maximální spolupráce je cena stanovena na základě analýzy o rozsahu Vašich
požadavků a sjednána smluvně.
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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