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Acord Global de Formació de TÜV Rheinland i
el Grup Ficosa Internacional

3 de febrer de 2015, Barcelona
TÜV Rheinland Espanya i el Grup Internacional espanyol Ficosa Internacional finalitzen
satisfactòriament el projecte global de Formació iniciat el 2014.
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L’Àrea de Formació de TÜV Rheinland Espanya ha gestionat satisfactòriament l’Acord signat al
maig 2014 per al desenvolupament d’un projecte global de Formació en 12 plantes situades en
11 països entre els quals es troben ubicades: Espanya, Portugal, França, Itàlia, Alemanya,
Polònia, Turquia, USA, Mèxic, Brasil i la Xina.
Ficosa Internacional es dedica al sector de la indústria d’automoció a la investigació,
desenvolupament, producció i comercialització de sistemes i components per a vehicles, sent
un dels principals proveïdors mundials de les principals marques de vehicles.
Aquest Acord ha tingut com a objectiu donar suport a Ficosa Internacional a través de la
Formació en la creació d’un estàndard intern comú de coneixement i aplicació de les
Normatives relatives a Seguretat i Adequació de Màquines integrant igualment les diferents
legislacions nacionals a causa del canvi i creació de noves línies de producció motivat per
l’increment de la demanda i fabricació del seus diferents productes utilitzats en el sector.
TÜV Rheinland agraeix la confiança dipositada en nosaltres per part del Grup Ficosa
Internacional per assolir tan ambiciós objectiu amb l’èxit.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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