Tekniska resurser
när du behöver dem.
Vi erbjuder ditt företag stöd och kompetens inom:

PRODUKTIONSTEKNIK
LEDNINGSSYSTEM
FÖRETAGSUTVECKLING

Kvatek Teknikerleasing AB är ett konsultföretag som erbjuder
företag kompetens genom att sälja tjänster inom produktionsteknik,
ledningssystem och företagsutveckling.

Vi har kompetensen och resurserna
inom produktionsteknik.

Traditionell, produktionsnära produktionsteknik är vår kärnverksamhet.
Arbetsplatsutformning, ordning och reda, tidsstudier och instruktioner
är enligt oss grundpelare i all tillverkningsindustri.
Vi har valt att inte specialisera oss utan är generalister inom
produktionsteknik och det har visat sig vara värdefullt för kunden
att få en samarbetspartner som har förmågan att se helheten i
olika problemställningar och lösningar på problem.
Med ett kompetent produktionstekniskt
arbete uppnås ökad effektivitet och
förbättrad produktivitet.

Vår styrka ligger i
att stötta er i hela
arbetsprocessen.

VI KAN STÖTTA ER MED BLAND ANNAT:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidsstudier
Standardiseringar
Vardagsrationaliseringar
Kapitalrationaliseringar
Frekvensstudier
Produktionslogistik
Fabrikslayouter
Arbetsplatsutformning

•
•
•
•
•
•
•

Arbetsinstruktioner
Ordning och reda
Produktionslogistik
Kvalitetssäkring
Projektledning
Agera bollplank
Interimlösningar

Vi hjälper er med ledningssystem.

Vi kan hjälpa er med att uppdatera och effektivisera ert ledningssystem för att skapa mervärde, eller ta fram ett helt nytt.
Framtagning, implementering och
uppdatering av ledningssystem för:
Kvalitet: ISO 9001
Miljö: ISO 14001
Arbetsmiljö: OHSAS 18001 / ISO 45001
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
De uppdaterade standarderna har nu gällt ett
tag. Många har redan övergått till att certifiera
sig mot de nya utgåvorna, men långt ifrån alla.
Senast i september 2018 ska övergången ha
skett om man vill behålla sitt certifikat.
Arbetsmiljö OHSAS 18001 blir ISO 45001
Den nya standarden har nu släppts. Vi hjälper er med övergången.

VI KAN ÄVEN STÖTTA ER MED:
•
•
•
•
•

Ledningens genomgång
Internrevision
Processkartläggning
Dokumenthantering
Andra standarder som ni önskar
införa i er verksamhet

•
•
•
•

Genomgång av lagar och
andra krav
Identifiering av risker och
möjligheter
Skyddsronder
Riskanalyser

Kontakt
Kontakta Kvatek Teknikerleasing så kommer vi på ett
kostnadsfritt besök och ger förslag på hur vi kan hjälpa er.
Vi kan ta uppdrag på heltid eller deltid,
under kortare eller längre perioder.

Peter Svahn
0705-208 966

Patrik Jansson
0706-704 142

Jan-Olof Berglin
0705-744 395

Kontakt Ledningssystem:
Andreas Magnusson
0721-596 928
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