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Et ledelsessystem er et ledelsesværktøj, som skaber 

overblik over virksomhedens arbejds- og forret-

ningsgange. Det er et effektivt styringsinstrument til 

løbende at sikre at virksomheden arbejder frem mod 

at implementere sin strategi og nå sine mål.

Vidste du at ...

Flere forsikringsselskaber giver 10% rabat på den 

lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis virksom-

heden har et acceptabelt ledelsessystem, f.eks. er 

OHSAS 18001- eller ISO 14001-certificeret?

Man behøver 
ikke blive 
certificeret 
for at indføre 
kvalitet, 
sundhed, 
sikkerhed og 
miljøledelse

Business Development bidrager med 

forretningsudvikling inden for kvalitet, 

sundhed, sikkerhed og miljø



Hvor er vi nu, hvor er der ”huller”?

En GAP analyse giver:

Overblik over mulighederne for forbedring  

af bundlinjen f.eks. ved at:

•  Reducere reklamationer

•  Vurdere og minimere risici

•  Minimere fejl

•  Optimere processer

•  Definere ansvar og beføjelser klart

Overblik over hvad der skal til for at leve op til:

•  ISO 9001:2015 (forretnings- og kvalitetsledelse)

•  ISO 14001:2015 (miljøledelse)

•  OHSAS 18001 (arbejdsmiljøledelse)

•  Andre relevante standarder (EN1090 m.fl.)

•  Gældende Arbejdsmliljø- og Miljølovgivning

Lej en kvalitetschef

Vi har i mange år arbejdet hos virksomheder ud fra 

det koncept, som i dag er kendt som “Lej en kvalitets-

chef”. Det betyder at kundevirksomheden bl.a. kan få:

•  udført kvalitetsarbejde uden at skulle fastansætte 

en kvalitetsmedarbejder

•  midlertidig støtte og support til kvalitetsafdelingen 

i forbindelse med større projekter, f.eks. en opgrade-

ring til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

•  udført interne audits af ledelsessystemet og ekster-

ne audits af leverandørers ledelsessystemer

•  anden sparring til kvalitetschefen, der i en travl 

hverdag har fokus på den daglige drift

•  gennemført f. eks. en QHSE triple certificering inden 

kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø 

•  implementeret projekter på en fokuseret og hurtig 

måde, fordi det er den måde vi arbejder på

Vi optimerer dine processer

Vi har fokus på at opfylde kundernes behov på den 

mest hensigtsmæssige måde gennem optimering af 

arbejdsgange og processer.

Procesoptimering  
styrker samarbejdet

Processer betyder at output fra en aktivitet er input til 

en anden. Det kan være internt i en afdeling eller mel-

lem afdelinger. Med fokus på denne arbejdsform vil 

samarbejdet blive styrket – og silotænkning undgås.

Når en GAP analyse er udarbejdet, ved I lige 
præcis hvor I står, og hvad er de næste skridt
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Hvorfor have en ansat, hvis I kan klare 
det med få timer om måneden ?

Vi tilbyder en fuldt ud kvalificeret med-

arbejder til at styrke din organisation og 

samarbejdet frem mod fælles mål.
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