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HRS i TÜV HESSEN WSPÓLNIE NA RYNKU
Jesteśmy obiektywni i bezstronni. Zapewniamy profesjonalistów oraz KNOW-HOW.

HRS i TÜV Hessen tworzą spójną i sprawnie działającą organizację, opartą na partnerstwie, doświadczeniu
oraz specjalistycznej wiedzy. Połączyły nas wspólne cele, metody i konsekwencja w działaniu, zmierzającym
do wsparcia naszych Klientów oraz Partnerów w rozwiązywania ich problemów.
Jesteśmy zwolennikami filozofii optymalnego wykorzystania technologii, systemów zarządzania i KNOW-HOW.
TÜV jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na świecie, kojarzącą się z jakością, bezpieczeństwem,
zaufaniem, obiektywizmem oraz bezstronnością. To gwarant solidności i wsparcie dla korzystających
z usług znanej na rynku Polskim organizacji.
TÜV Hessen to marka TÜV. To jedna z wiodących, międzynarodowych organizacji, znana i ceniona w branży
usługowej, produkcyjnej oraz oferująca szerokie wsparcie dla ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
TÜV Hessen to doświadczenie i zaufanie, to szeroki pakiet usług dla sektora publicznego.

www.hrs-cert.com | www.tuev-hessen.com

PARTNER W CERTYFIKACJI
Certyfikacja Systemów Zarządzania to coś więcej niż audit.
Certyfikowany system jest niczym czytelny komunikat mówiący, że „Kierownictwo” ma świadomość wagi ciągłego doskonalenia
w ramach ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Wybór właściwego partnera w certyfikacji zapewnia, obiektywną ocenę
i analizę porównawczą systemu oraz rozpoznawalne logo, jakim jest TÜV Hessen.

HRS Sp. z o.o. wspólnie z TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH oferują certyfikację
systemów zarządzania w następujących obszarach:
ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001 / BS OHSAS 18001
HACCP
ISO 22000
ISO / IEC 27001ISO
ISO 50001 / EN 16001EN
SCC / SCP
AZWV
ISO 13485
ISO/TS 16949 / VDA 6.x
Systemy zintegrowane

PLACE ZABAW I URZĄDZENIA DO ZABAWY
PN-EN 1176 + PN-EN 1177.
Zabawa powinna być bezpieczna, dlatego nasi eksperci przeprowadzają kontrole i inspekcje placów zabaw, otwartych oraz
tych znajdujących się w zamkniętych pomieszczeniach w przedszkolach, szkołach oraz w innych miejscach publicznych.
Do takich miejsc zaliczają się również place zabaw będące pod zarządem Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni. Podczas
prowadzonych auditów zwracamy uwagę na usterki, pomagamy w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wskazujemy, jak
ich unikać. Począwszy od huśtawek a zakończywszy na zjeżdżalniach. Ponadto oferujemy szkolenia i kursy doskonalenia
w zakresie „Bezpieczeństwa na Placach Zabaw”.
Nasza oferta szkoleniowa skierowana, jest również do przedstawicieli samorządów lokalnych, do dyrektorów placówek
przedszkolnych i szkolnych, którzy z ramienia programu „RADOSNA SZKOŁA” odpowiedzialni są za koordynację i realizację
projektu.
Wspieramy również producentów i importerów placów zabaw, w zakresie spełnienia
wymagań normy PN-EN 1176 oraz normy PN-EN 1177. Wskazujemy praktyczne
rozwiązania techniczne i przeprowadzamy certyfikację urządzeń w wyspecjalizowanych
laboratoriach. Nasi specjaliści pomogą określić Państwu odpowiednie wymagania, jakie
musi spełnić dany produkt, przebadają go i po pozytywnym procesie badań wystawią
certyfikat.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy oraz odnosząc się do komunikatu Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw, należy
przestrzegać okresowych kontroli podanych w przepisach oraz do kontroli stanu
technicznego raz w roku.

SZKOLIMY SPECJALISTÓW
Szkolenia otwarte oraz dedykowane, e-learning.
Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Oferujemy profesjonalne szkolenia oraz seminaria dla
organizacji biznesowych, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ oraz osób indywidualnych, chcących poszerzyć
swoją wiedzę z zakresu systemów zarządzania, analizy ryzyka, samooceny EFQM/CAF oraz wielu innych zagadnień.
Specjalistyczne, branżowe kursy i szkolenia to skuteczna metoda zdobywania fachowej wiedzy.
Współpraca podczas szkolenia i warsztatów, kilkuosobowych zespołów z trenerem, skutecznie zwiększa efektywność szkolenia
i osiągnięcie wyznaczonych celów.
Zarządzanie Jakością (ISO 9001)
Zarządzanie Środowiskowe (ISO 14001)
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001/OHSAS)
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji dla branży IT (ISO/IEC 27001 / IT)
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (ISO/IEC 27001)
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Wprowadzenie do analizy ryzyka w kontroli zarządczej
Szkolenia doskonalące dla Auditorów Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze kontroli zarządczej
EFQM / CAF.
Metody statystyczne w zarządzaniu jakością, oraz wiele innych.

Zapraszam do współpracy!
www.hrs-cert.com
www.tuev-hessen.de

