...Víte co. Víme jak!

Nabízíme 3 základní modely spolupráce:
1.stupeň – „na klíč“ – cena od 25.000,- Kč (+20 % DPH)
Cílová skupina: manažeři firem, kteří nemají čas a/nebo nemají zaměstnance s potřebnou kvalifikací a
mohou si dovolit investovat prostředky do kvalitní a komplexní spolupráce.
Postup:
1) Vypracujeme kompletní dokumentaci podle požadavků příslušné normy
2) Proškolíme zaměstnance
3) Zorganizujeme uplatnění požadavků v praxi vaší firmy
4) Provedeme interní audit
5) Zajistíme certifikační orgán v případě certifikace
6) Budeme přítomni při certifikačním auditu
7) Budeme spolupracovat při udržování certifikátu v platnosti
2.stupeň - „vy s námi“ - cena od 15.000,- Kč (+ 20% DPH)
Cílová skupina: manažeři či majitelé firem, kteří nechtějí investovat velké částky do komplexní
spolupráce a mohou pověřit některého ze svých zaměstnanců úkolem spolupracovat na zavedení
systému.
Postup:
1) Po analýze vašich cílů navrhneme nejlepší variantu a harmonogram další spolupráce
2) Pomůžeme s vytvořením dokumentace ve spolupráci s vámi
3) V případě potřeby (požadavku) proškolíme Vaše zaměstnance a/nebo interní auditory
4) V případě požadavku provedeme interní audit ve Vaší společnosti
5) V případě potřeby (požadavku) zajistíme certifikační orgán
6) Budeme přítomni při certifikačním auditu
7) V případě potřeby budeme spolupracovat při udržování certifikátu v platnosti
8) Můžeme zajistit jen některou z výše uvedených etap, což pomůže ušetřit náklady
3.stupeň – „vy sami“ – cena od 5.000,- Kč (+ 20% DPH)
Cílová skupina: manažeři či majitelé firem, kteří nechtějí investovat do trvalejší spolupráce s
poradenskou firmou. Připadá v úvahu, pokud máte zaměstnance se znalostmi o požadované normě
(systému managementu).
Postup:
1) Zpracujeme typovou dokumentaci, kterou si upravíte dle své potřeby
2) Součástí této varianty je možnost konzultací e-mailem či po telefonu k dalšímu vašemu postupu
3) Vše je ve vašich rukách, cenově nejpřijatelnější varianta
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