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2020

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus

23.4. ISO 45001 vaatimukset Vantaa Hanna Manninen 710€

28.-29.4. ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän
vaatimukset ja sisäinen auditointi Tampere Jarno Ikonen 1 150€

7.5. HACCP-järjestelmän rakentaminen
elintarviketeollisuudessa Vantaa Hanna Manninen 710€

14.5. Puhtaanapito ja hygienian hallinta Vantaa Merja Ahonen 710€

13.-15.5.
 & 

18.-19.5.

Laadunhallintajärjestelmän
arvioija/johtava arvioija
(suomenkielinen, IRCA/PR328)

Vantaa Hanna Manninen
2 700€
sisältää 

standardin

27.-28.5. Työkaluja laatupäällikön arkeen Tampere Jarno Ikonen 1 150€

10.-11.6. ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän
vaatimukset ja sisäinen auditointi Vantaa Hanna Manninen 1 150€

Koulutuksiimme on mahdollista osallistua etänä!

KoulutusAika Paikka Kouluttaja 

KEVÄÄN 2020 KOULUTUKSET

KOULUTUSTEN LÄHTÖTASO
Ei vaadi aiempaa kokemusta aiheesta
Sopii jo aiheen/standardin perustiedot tuntevalle
Edellyttää tuntemusta aiheesta/standardin vaatimuksista
 

Hinta Taso

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN: 
www.bureauveritas.fi/palvelumme/ koulutus

https://www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus
https://www.bureauveritas.fi/iso-45001-vaatimukset
https://www.bureauveritas.fi/iso-9001-laadunhallintajarjestelman-vaatimukset-ja-sisainen-auditointi
https://www.bureauveritas.fi/iso-9001-laadunhallintajarjestelman-vaatimukset-ja-sisainen-auditointi
https://www.bureauveritas.fi/haccp-jarjestelman-rakentaminen-elintarviketeollisuudessa
https://www.bureauveritas.fi/haccp-jarjestelman-rakentaminen-elintarviketeollisuudessa
https://www.bureauveritas.fi/puhtaanapito-ja-hygienian-hallinta
https://www.bureauveritas.fi/laadunhallintajarjestelman-johtava-arvioija-pr-328
https://www.bureauveritas.fi/laadunhallintajarjestelman-johtava-arvioija-pr-328
https://www.bureauveritas.fi/laadunhallintajarjestelman-johtava-arvioija-pr-328
https://www.bureauveritas.fi/tyokaluja-laatupaallikon-arkeen
https://www.bureauveritas.fi/iso-9001-laadunhallintajarjestelman-vaatimukset-ja-sisainen-auditointi
https://www.bureauveritas.fi/iso-9001-laadunhallintajarjestelman-vaatimukset-ja-sisainen-auditointi
https://www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus
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Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus

SKANNAA QR-KOODI JA TUTUSTU MEIDÄN 
KOULUTUSVALIKOIMAAMME

Meiltä löydät laajan valikoiman erilaisia koulutuksia varmistaaksesi, että sinul-
la on viimeisimmät tiedot ja taidot sekä tarvittavat työkalut omalla alallasi. 
Koulutustemme avulla kehität itseäsi, ylläpidät ammattitaitoasi sekä hankit 
kilpailuetua työmarkkinoilla!
 
Skannaa QR-koodi ja tutustu koulutuksiimme tarkemmin. Täältä löydät 
tarkemmat tiedot koulutuksista, tutustut kouluttajiin sekä pääset lukemaan 
edellisten osallistujien palautteita.

MONIPUOLISIA 
KOULUTUKSIA

Bureau Veritas on arvioinut
asiakkaidensa laatua, ympäristöä, 
sosiaalista vastuuta sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta (QHSE) 
koskevien säännöksien noudattamis-
ta yli 180 vuotta. 

Bureau Veritas Certification on 
kansainvälinen markkinajohtaja
johtamisjärjestelmien 
sertifioinnissa.

Kaikki koulutuksemme tarjotaan 
sekä avoimina että yrityskohtaisesti 

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

Haluatteko luoda räätälöidyn koulutusohjelman yrityksenne yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti? Kiinnostaako teitä koulutusohjelma, joka vahvistaa työntekijöidenne 
osaamista aihealueilla, joihin haluatte erityisesti keskittyä? 

Kaikki avoimet koulutuksemme on mahdollista järjestää myös asiakaskohtaisina tai
räätälöidä ryhmän tarpeiden ja lähtötason mukaiseksi. Kansainvälisestä
verkostostamme löydämme asiantuntijoita myös useille toimialakohtaisille
järjestelmille.

VALIKOIMASSAMME ON MYÖS VERKKOKOULUTUKSIA 
 Lue lisää: bureauveritas.fi/palvelumme/ koulutus/e-learning

https://www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus
https://www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus/e-learning


KOULUTUKSET 
2020

LISÄTIEDOT & ILMOITTAUTUMINEN

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutuksiin www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus.fi
Voit myös ottaa yhteyttä meihin puhelimitse: +358 (0)10 830 8678 tai sähköpostitse: koulutuspalvelut@bureauveritas.com.

 
Verkostaudutaan! Tilaa Bureau Veritaksen uutiskirje sekä seuraa meitä LinkedInissä! Näin saat kuulla ensimmäisenä 

ajankohtaiset uutiset, houkuttelevat tarjoukset sekä tulevat tapahtumat!
 

Tilaa uutiskirje: www.bureauveritas.fi/tilaa-uutiskirje
LinkedIn: Bureau Veritas Finland

(Bureau Veritas pidättää oikeuden muutoksiin ja virheiden oikaisuun. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa)
 (Bureau Veritas reserves the right to make changes and print/typing errors. The mentioned prices are ex. VAT)

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?
VIERAILE NETTISIVUILLAMME TAI

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

Lisätiedot:

Avoimet koulutukset

Miikka Wakkola
miikka.wakkola@bureauveritas.com

+358 (0)10 830 8678

Yrityskohtaiset koulutukset

Noora Lehikoinen
noora.lehikoinen@bureauveritas.com

+358 (0)10 830 8662

* Tiesitkö että... kaikki koulutuksemme voidaan järjestää myös yrityskohtaisina koulutuksina - räätälöityinä 
palvelemaan juuri sinun yrityksesi tarpeita?

https://www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus
https://www.bureauveritas.fi/palvelumme/koulutus
https://www.bureauveritas.fi/tilaa-uutiskirje
https://www.linkedin.com/showcase/bureau-veritas-finland

