INTERN AUDIT
SPAR TID . . . LAD EURA UDFØRE DE INTERNE AUDITS I DIN
VIRKSOMHED!
Danske virksomheder bruger i dag mange ressourcer på at udføre
interne audits af fx kvalitetsstyringssystemer og miljøledelsessystemer.
Virksomhederne skal selv etablere og uddanne et internt team af
auditorer, audits skal planlægges og gennemføres – samtidigt med at de
daglige rutiner og opgaver fortsat skal passes.
Hvorfor ikke lade EURA planlægge og gennemføre den løbende, interne
audit i din virksomhed?
Vi sikrer, at audits ikke blot gennemføres i henhold til systemkravene,
men at audits samtidig bliver omdrejningspunkt for nye ideer til
forbedringer af ledelsessystemet. Vi er nemlig en engageret og loyal
sparringspartner, der hellere tager en snak om mulighederne end om
”manglerne”.
En fast aftale med EURA kan fx se sådan ud:





EURA planlægger (udarbejder auditplan) og gennemfører audit x
gange om året, så audit gennemføres jf. kundens ønsker og behov, i
henhold til systemkrav m.v.
EURA udarbejder en fyldestgørende auditrapport, der indeholder
observationer, afvigelser, forslag til korrigerende handlinger samt en
samlet konklusion.
EURA præsenterer evt. rapportens konklusioner og anbefalinger på
et internt møde.

OM EURA
EURA A/S har gennem en lang årrække rådgivet danske
fremstillingsvirksomheder om fx Kvalitetsstyring (ISO 9001), Miljøledelse
(ISO 14001) og Miljømærkning (EU-Blomsten / Svanen).
Som noget nyt tilbyder vi danske virksomheder rådgivning om
virksomhedens arbejde med CSR (Corporate Social Responsibility) eller
”Virksomhedens samfundsansvar” (ISO 26000).
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DET SIGER KUNDERNE!
Igennem de senere år har Hammer Tæpper
A/S oplevet en øget fokusering på samfundsansvar (CSR), miljøparametre og kvalitet fra
kunder og samarbejdspartnere.
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
en fast samarbejdspartner for Hammer Tæpper A/S.
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

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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