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Adaptació als requisits de les Normes ISO
9001:2015 i ISO 14001:2015. Noves convocatòries
de Formació
Desprès de l’èxit de les anteriors convocatòries,
presentem noves formacions amb continguts més
avançats

Març de 2016, Barcelona
Després de l'èxit dels nostres Seminaris de les noves ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 impartits

Nota de Premsa

després de la publicació d'ambdues normes al setembre de 2015 i als quals hi van assistir més de 300
persones, hem iniciat aquest any les nostres noves formacions “d'Adaptació als Requisits de les
Noves ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015" amb continguts més avançats i programats en totes les
nostres delegacions.
Les mateixes ja s'han iniciat a principis d'any i són les formacions més demandades pels nostres
clients. Les places són limitades! Podeu reservar ja la vostra plaça per a les pròximes convocatòries
mitjançant la nostra web o clicant els enllaços de cada un dels cursos publicats a sota.
No us perdeu la oportunitat de formar-vos amb nosaltres i adaptar-vos als nous requisits de les
normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Cursos ADAPTACIÓ REQUISITS ISO 9001:2015
11-12 d'abril (BILBAO)
18-19 d'abril (MADRID)
5-6 de maig (SARAGOSSA)
17-18 de maig (EL PRAT DE LLOBREGAT)
19-20 de maig (PAMPLONA)
Cursos ADAPTACIÓ REQUISITS ISO 14001:2015
12-13 de maig (BILBAO)
19-20 de maig (EL PRAT DE LLOBREGAT)
30-31 de maig (MADRID)
2-3 de juny (ZARAGOZA)
16-17 de juny (PAMPLONA)

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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