
Det här är en kurs som ger dig och ditt måleriföretag allt som 
krävs för att kunna driva och leda ett effektivt kvalitets-,  
miljö- och arbetsmiljöarbete. Dessutom förbereder den verksam-
heten för ISO-certifiering i miljö och kvalitet. Eftersom kursen 
sker på distans är det enkelt och smidigt för alla måleriföretag,   
oavsett var de är verksamma, att införa ett effektivt lednings- 
system. Undervisningen sker digitalt och är mycket flexibel för att 
kunna  anpassas efter just ditt företags behov och den takt som  
du bedömer är rimlig.

Under kursen introduceras ni i VLS, vårt webbaserade lednings-
system, vilket täcker allt från rutiner, policyer, mål och hand-
lingsplaner till arbetsmetoder för att skapa funktionalitet med 
vårt system. Som deltagare arbetar ni med ledningssystemets 
alla delar samtidigt som ni uppfyller alla standardkrav. Detta är 
alltså inte enbart en kurs utan även ett projekt som leder fram till 
ett systematiserat arbetssätt som följer kraven i ISO 9001 (kvali-
tetsledning) och ISO 14001 (miljöledning). Kursledaren fungerar 
mer som coach än föreläsare och stöttar er under hela processen.

Kursen utgår från de grundelement som varje företag bör och 
behöver bemästra: processyn, förbättringsarbete, kvalitets- och 
miljömål, handlingsplaner m.m. Kursmaterialet ger er allt stöd i 
tillämpningen av vårt ledningssystem VLS.

Genom att genomföra kursen och samtidigt arbeta aktivt med 
implementeringen av ledningssystem i ditt företag, får du själv 
en mycket bättre förståelse för vilka krav som gäller. Många 
gånger slipper du dessutom anlita extra konsultstöd.
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Har du några frågor? Välkommen att 
kontakta Diego eller Linnea:

Diego Rebeggiani 
0703-96 21 80
dr@verksamhetsledning.se

Linnea Malm
0703-96 08 88
lm@verksamhetsledning.se 

Efter kursens avslut har du :

–   Ett förberett ledningssystem i  
 kvalitet och miljö – tillämplig för   
 ISO-certifiering.
 
– Kunskap om kraven i  ISO 9001   
 och ISO 14001 och hur affärerna   
 kan stärkas med ett bra och
 pedagogiskt ledningssystem.

–  Ett verktyg för att driva företagets 
 förbättringsarbete.
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