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WPQ jest mikroprzedsiębiorstwem świadczącym usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące
systemów zarządzania (laboratorium, jakością, bezpieczeństwem informacji …).
NOWOŚĆ! – System do szacowania niepewności pomiarów „GUM Workbench®” w polskiej
wersji językowej
• Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące systemów zarządzania.
• Doradzamy przy wdrożeniu i certyfikacji systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami
norm ISO 9001, ISO 13485, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001.
• · Doradzamy przy wdrożeniu i certyfikacji (akredytacji) systemów zarządzania zgodnych
z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 13485, ISO/IEC 17025, , ISO/IEC 27001.
• · Sposób działania dostosowujemy do potrzeb Waszej firmy, jej wielkości, rodzaju produkcji
lub usług, prowadzonej dokumentacji itp.

• Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników.
• Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2005 – 2007 prowadziliśmy
współfinansowane z EFS szkolenia „JAKOŚĆ i TY”
• Jesteśmy Instytucją Szkoleniową nr 2.14/00099/2006 w rejestrze instytucji szkoleniowych
WUP w Warszawie.
• Pomagamy w przygotowaniu wniosków o dotacje.
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Dostarczamy system do szacowania niepewności pomiarów - „GUM Workbench®”
w polskiej wersji językowej szczegóły na www.wpq.pl
Usługi doradcze związane z wdrożeniem systemu zarządzania laboratorium zgodnego
z wymaganiami ISO/IEC 17025:2005 i przygotowaniem do akredytacji.
Szkolenia związane z funkcjonowaniem zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC
17025:2005.
„ISO/IEC 17025:2005 – podstawa akredytacji laboratorium badawczego”
„Auditor wewnętrzny systemu zarządzania (ISO 17025)”
„Bezpieczeństwo informacji wg ISO/IEC 27001 a system zarządzania laboratorium (ISO/IEC
17025)”
Szkolenia dotyczące szacowania niepewności pomiarów, w tym dla użytkowników systemu
„GUM Workbench®”
❍
❍
❍
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Szkolenia zamknięte organizujemy także w siedzibie laboratorium lub w okolicy.

szczegóły na www.wpq.pl

Zapraszamy do współpracy!
www.wpq.pl

http://laboratoria.net/home/10905.html
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