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Biznes

Wielkopolski Klubu Menedżera Jakości zrzeszający
menedżerów najważniejszych i największych firm na
lokalnym rynku obradował w środę w krotoszyńskim
Jotkelu.
ISO 9001 pod kontrolą

Iso

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie
jakością
www.insoft.com.pl

Jak zaprojektować,wdrożyć i doskonalić Normy ISO
www.zarzadzaniejakoscia.pl
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Najnowsze w kategoriach

Menedżerowie zwiedzili zakład (między innymi nowoczesną linię lakierniczą i
najnowocześniejsze w tej części Europy centrum gnące). Wzięli też udział w wykładach
poświęconych motywowaniu pracowników.
Wielkopolski Klub Menedżerów Jakości, to inicjatywa związanego z Unią Wielkopolan
Wielkopolskiego Instytutu Jakości.
WIJ zajmuje się miedzy innymi sprawdzaniem i potwierdzaniem osiągnięć jakościowych firm i instytucji w europejskim systemie
wyróżnień i nagród jakości, projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemów jakości i zarządzania zgodnych z
obowiązującymi normami
wdrażaniem TQM. Tworzy także nowoczesne modele zarządzania oraz narzędzia zapewniające rozwój i doskonalenie
WIJ świadczy także pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na rozwój i inwestycje.
Jotkel, to firma ze 100% polskim kapitałem zajmująca się zaawansowaną technologicznie obróbką blach i metali. Jest jednym z
krajowych liderów w produkcji mebli metalowych i czołowym dostawcą usług kooperacyjnych.
Krotoszyńskie spotkanie służyło wymianie doświadczeń w opracowaniu i kontroli procedur kontroli jakości w firmach różnych branż.
Brali w nim udział producenci różnych wyrobów, od, metalowych mebli (Jotkel), przez szkieletowe, drewniane domy (PPU Domek z
Ostrowa Wielkopolskiego ) i plastikowe naczynia (Gabiplast).
Spotkanie Klubu Menedżerów Jakości w Krotoszynie było drugim, kolejne, już w przyszłym roku.
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Dyskusje powiązane z: "Menedżerowie jakości w Jotkelu"
wczoraj, 22:11 Account Manager / Poznań? (home@comantech.pl)
wczoraj, 16:56 Programista / Python / WebInterpret / Zdalnie - Warszawa (Tomasz Nazar )
Retargetowanie w Internecie innowacje Cube Group SA

wczoraj, 16:20 Programista PHP - Łódź / zdalna? (Offset Systems )
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Izolacja Jarocin SA

PR Service
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O Izolacja Jarocin SA

Darmowy Kurs Google AdWords,
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Artykuły PR Service
O PR Service
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