FR2000Verksamhetsledning
Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning,
hälsa och säkerhet i ett system
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Verksamhetsbeskrivning

Systematiskt
brandskyddsarbete

DÄRFÖR ÄR D ET SMART
ATT VÄLJA FR2000!
• Enklare än ISO.
• Kostnadseffektivare än ISO-certifiering
• Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa

Kvalitetsledningssystem

Miljöledningssystem

och säkerhet, samt verksamhetsbeskrivning
på samma gång.
• Sparar tid, pengar och arbete.
• Enklare att införa.
• Lätt att förstå.
• Leder till konkreta handlingar.
• Är ingen pappersprodukt.
• Innebär effektivare arbetsrutiner.
• Tydliggör ansvarsområden.
• Ökar förtroendet hos din kund.

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

• Skapar ordning och reda.
• Ger kontroll över felhantering.
• Alla i företaget är delaktiga.

Certifikat för miljö- och kvalitetsarbete för
Transportproffset och HK Express
Katrin Sandström har varit den
sammanhållande länken för den
FR2000-certifiering som Transportproffset och HK Express har
genomfört. FR2000 är ett samlat
system för kvalitets- och miljöledning som motsvarar kraven som
finns i ISO9001 och ISO 14001.
Katrin säger att de större kunderna
helt enkelt kräver en certifiering
och vi valde FR2000 eftersom det
är flödes och processorienterat och
därmed enkelt att implementera i
vår verksamhet.

Bättre kunskap om företagets mål och riktlinjer

Johan Hagström, Katrin Sandström och Henrik Kronqvist är stolta över sitt certifikat

GODA EXEMPEL
AB JE Bergströms Mekaniska, Frövi
Botkyrka tolkförmedling, Norsborg
Budbolaget AB, Borås
Crustocon AB, Örebro
Danderyds Snickeri AB, Täby
Effect Management Development AB, Karlstad
EG Distribution AB, Borås
Fridells Glas AB, Strömsund
GPS Kognition utredningshem AB, Hoting
Gävleborgs Tolkservice AB, Gävle
HK Expressbud AB, Borås
Inge Olsson El AB, Degerfors
Karlstads Tolkcentral, Karlstad
Kramers Mekaniska Verkstads AB, Töreboda
Lås & Säkerhet AB, Örebro
Maskinkonsulten AB, Strömsund
MEA AB, Mariestad
Nike Tech AB, Mariestad
Safer Brand & Larmservice AB, Skövde
Spedab i Örebro IPTL HB, Örebro
SP Tolkarna ek för, Trollhättan
Styr- & Reglerteknik KB, Strömsund
TMC Betongelement AB, Vara
Tolkcentralen, Göteborg
Tolkförmedlingen, Mariestads kommun
Tolk- & Översättarservice, Örebro
Transportproffset AB, Borås
Västmanlands Tolkservice ek för, Västerås
Ågrens Mekaniska AB, Strömsund
Örebro Trädgårdshall AB, Örebro
Övriga certifierade organisationer
hittar du på FR2000 hemsida
www.fr2000.se

Certifieringsarbetet har gett personalen mer kunskap om företaget,
menar alla på både Transportproffset, som är transportförmedling och

Ja!

HK Express, som är åkeri. Vi har
konstruktiva interna möten, säger
Johan Hagström, och vi har satt
våra verksamhets- och miljömål på
pränt. Bland annat har arbetet lett
till att vi nu byter datasystem för
trafikdirigering och ekonomi och att
vi samlar uppgifter om bränsleförbrukning, körsträcka m.m. från våra
åkare.

Tre system i ett
De grundläggande värderingarna
i FR2000 är ”nöjd kund”, ”affärsmässighet” och ”kompetenta och
motiverade medarbetare” förklarar
Katrin, men det ingår också systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete. När nu systemet är
på plats spar vi både tid, arbete
och pengar.

Vi är intresserade av att ni kontaktar
oss för mer information.

Sänd oss er informationsfolder
Kontakta oss då vi står i begrepp att införa ett ledningssystem,
miljö och/eller kvalitet
Företag: ___________________________________________________
Adress: ___________________________________________________
Postort: ___________________________________________________
Postnr: __________________ Kontaktperson:____________________
Telefon: __________________ Telefax: _________________________
e-post: __________________ Hemsida: ________________________

Välkommen och posta alt. faxa denna intresseanmälan till nedanstående adress eller skicka e-post till
chr.sandin@telia.com

•

Christer Sandin
Certifierad konsult FR2000 Verksamhetsledning
Tel/fax. 0501-193 40, Tel. 070 - 528 36 57
www.sandinmarknad.com

