OM EURA

DET SIGER KUNDERNE!

EURA er en konsulentvirksomhed drevet af engagement, erfaring og
seriøsitet. Vi arbejder i øjenhøjde, er lyttende, og som erfarne ”Praktikere
med stort P”, får vi tingene gjort. EURA arbejder inden for 2
forretningsområder: Virksomhedsrådgivning og Jobrådgivning.

Igennem de senere år har Hammer Tæpper
A/S oplevet en øget fokusering på samfundsansvar (CSR), miljøparametre og kvalitet fra
kunder og samarbejdspartnere.

EURA’s virksomhedsrådgivning
Miljøledelse - ISO 14001
Kvalitetsstyring - ISO 9001
Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001
CSR (virksomhedens samfundsansvar) - ISO 26000
Intern audit
Auditorkurser
Miljømærkning - Cradle to Cradle / Blomsten / Svanen
Miljøvaredeklarationer EPD jf. DIN EN 15804
CE-mærkning

Dette sammenholdt med et internt behov for
bedre styring af virksomhedens miljøpåvirkninger har gjort, at vi i tæt samarbejde med
EURA A/S har implementeret et ”Ledelsessystem for Bæredygtighed", der integrerer
CSR og miljøledelse i/med vort eksisterende
kvalitetsstyringssystem.
Systemet følger:
 DS/EN ISO 9001:2008
 DS/EN ISO 14001:2004
 DS/ISO ISO 26000:2010
EURA A/S har igennem de sidste 15 år været
fast samarbejdspartner for Hammer Tæpper.
Implementeringen af ledelsessystemet er som
ved tidligere projekter med EURA A/S blevet
udført professionelt og med stor forståelse for
Hammer Tæppers forretning og organisation.
Produktionschef Claus Ørskov
Hammer Tæpper A/S

Ledelsessystemer.
Kræver dine kunder dokumentation for styring af kvaliteten, miljø,
arbejdsmiljø eller virksomhedens samfundsansvar, hjælper vi med:
Opbygning og vedligehold af dit nye ledelsessystem.
Dialog med dine kunder om systemet (fx ved kundeaudits).
Auditering af systemet.

Interim
kvalitetschef, miljøchef el. arbejdsmiljø-/sikkerhedschef.
EURA arbejder i dag som fast tilknyttet rådgiver for produktions- og
servicevirksomheder. Gennem fleksible aftaler varetager vi ikke kun
opbygning af et system - men udfører efterfølgende den daglige
vedligeholdelse af systemerne, udvikling af dem i takt med ændrede
krav og behov, gennemførelse af interne audits osv.
EURA fungerer på den måde som en fleksibel ressource - hvor
virksomheden alt efter behov trækker på vores viden og knowhow.
På den måde kan virksomheder, der ikke har behov for fx en fuldtids
miljø- eller kvalitetsmedarbejder, sikre sig en kvalificeret og problemfri
håndtering af ledelsessystemerne i dagligdagen.

DET SIGER KUNDERNE!
”EU´s Byggevaredirektiv kræver, at fx
tæppeindustrien skal CE-mærke sine
produkter, inden de markedsføres / sælges i
Europa.
Vi kontaktede derfor EURA for at få hjælp til
denne udfordring:
 Produktionsgennemgang (arbejdsgange,
papirgange samt medarbejder- og
ledelsesstruktur).
 Opbygning af kvalitetsstyringssystem og
kvalitetshåndbog.
 Uddannelse af medarbejdere.
 Audit og opfølgning.
Vores nye kvalitetsstyringssystem og
håndtering af CE-mærkningen blev godkendt
ved en ekstern audit (udført af DBTI) og uden
bemærkninger.
EURA har til Fletco Tæppers fulde tilfredshed
gennemført hele forløbet - fra første kontakt til
den endelige godkendelse.
Og vi kan på den baggrund og den meget
professionelle behandling kun give EURA
vore bedste anbefalinger."
Ole Bækkegaard, Fletco Tæpper A/S
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