ISO9000, ISO14001, EN1090, ISO3834, Arbetsmiljö
Koll på arbetsmiljökrav?
Behöver du hjälp med att reda vilka utbildningskrav som gäller i din bransch och vilken dokumentation
som behövs när det gäller din personal. Du kanske också behöver vägledning i att genomföra
riskbedömning och hur rutinerna för detta skall se ut, då kan vi hjälpa dig med detta.

Intern Revision - Har ditt företag svårt att få stuns i det interna
revisionsarbetet?
Intern revision innebär en systematisk genomgång av arbetsrutiner och hur flödet styrs i det dagliga
arbetet. Rätt använt är detta ett fantastiskt verktyg för att driva förbättringsarbete. Ett vanligt hinder är
att alla har fullt upp med ordinarie arbetsuppgifter och internrevisionsarbetet blir ett måste som inte får
rätt fokus, då går det ofta slentrian i revisionsarbetet. En injektion kan vara att ta in en extern resurs och
i detta sammanhang erbjuder vi er konsultinsatser.
Vi erbjuder också utbildning i interna revisioner, denna utbildning har en teoretisk del och en praktisk del
där det i utbildningsmomentet ingår att revidera den egna verksamheten.
Att interna revisioner är ett krav i samband med ISO9000 och ISO14001 är säkert för de flesta bekant
men att liknande systematisk genomgång är ett krav i arbetsmiljöarbetet (SAM) är kanske inte lika tydligt
för alla.

Utbildning i kravstandard - Behöver ditt företag hjälp med att reda ut
kraven i ISO9000, ISO14001 eller EN1090?
Vi kan hjälpa er med att göra en genomgång av de olika kraven i standarden och klara ut hur de kopplas
till den egna verksamheten. Syftet med denna utbildning är att öka förståelsen i organisationen.

Uppbyggnad av ledningssystem – Behöver ditt företag hjälp inför en
certifiering?
Har ni funderingar på att införa ett verksamhetsledningssystem enligt ISO9000, ISO14001 ISO3834 eller
EN1090, då hjälper vi gärna er med detta. Självklart arbetar vi även här med arbetsmiljösystem.
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