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Kwaliteit; integratie en realisatie
•

Welke is mijn toegevoegde waarde voor de klant ?

•

Hoe zorg ik dat mijn ISO systeem een concurrentieel voordeel oplevert?

•

Als een medewerker “wegvalt” kunnen zijn taken dan zonder problemen worden
overgenomen ?

•

Zijn mijn klanten werkelijk tevreden?

•

wordt er geen dubbel werk gedaan, zijn er kostenbesparing mogelijk ?

•

Hoe kan ik ISO-gecertificeerd worden voor mijn klant ?

•

Werkt mijn organisatie doeltreffend?

•

Hoe groot is de stap van ISO 9001 naar ISO/TS ?

Professional-Consulting kan u helpen op al deze vragen
Op het vlak van kwaliteit kunnen wij u helpen voor:

IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN “MANAGEMENTSYSTEMEN”
•

ISO 9001:2000;

•

ISO TS 16949;

•

ISO 17025;

•

Integratie van managementsystemen (kwaliteit – veiligheid - milieu);

•

Uitvoeren van pre- en interne audits;

•

Voorbereiden van rapporteren voor de “management review”;

•

Re-engineering kwaliteitshandboek en systemen;

•

Optreden als kwaliteitsengineer, kwaliteitscoördinator, assistent van de
kwaliteitsmanager,...

•

...
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REALISEREN VAN “CONTINU VERBETEREN”
•

Opzetten en invoeren van bedrijfsstrategie gebaseerd op “continu verbeteren”;

•

Onderzoek en analyse van klantentevredenheid;

•

Invoeren van Integrale Kwaliteitszorg (IKZ);

•

Opzetten van kwaliteitsplannen;

•

Meten is Weten (werken met indicatoren);

•

Implementatie van een Balanced Score Card;

•

Kwaliteitstechnieken (SPC, FMEA, DOE, PPAP, APQP, MSA, Pareto, Ishikawa, SOP,
flow chart,...)

•

Procesanalyse en –optimalisatie;

•

Uitvoeren van de functie als kwaliteitsverantwoordelijke

•

...

BEDRIJFSINTERNE OPLEIDINGEN
•

Interne auditor;

•

5 S;

•

Opbouw kwaliteitsmanagement systeem ISO 9001;

•

Introductie opleiding ISO 9001;

•

...

Kortom: Op ons kunt u rekenen voor de groei en optimalisatie van uw organisatie.

Geïnteresseerd ?
Hebt u verdere vragen, bent u geïnteresseerd ? Dan kan u geheel vrijblijvend contact met ons
opnemen:
URL: www.professional-consulting.be
Tel.: 056 / 42.40.89

E-mail: info@professional-consulting.be
Fax: 056 / 41.28.93

Dronckaertstraat 590
8930 MENEN-Lauwe

BTW: 0 883.294.371
FORTIS : 001-4982611-88

