
ISO CERTIFICERING
 – gå den lige vej med ITD

CERTIFICERINGER:
ISO 45001 Arbejdsmiljø

ISO 22001 Fødevaresikkerhed
IFS LOGISTICS 2.2 Fødevaresikkerhed

GMP+ Fodersikkerhed
ISO 9001 Kvalitet

ISO 14001 Miljø

Skal dit arbejde med kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø ISO-certificeres?
Et team af ITD’s engagerede rådgivere står klar til at guide dig og din  
virksomhed, så vejen til ISO-certifikatet bliver så enkel og direkte som muligt.

ITD | BRANCHEORGANISATION FOR DEN 
DANSKE VEJGODSTRANSPORT

Lyren 1 | DK-6330 Padborg 
T: +45 7467 1233 | itd@itd.dk | itd.dk
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Skal – skal ikke?
Beslutningen om at investere tid og penge i en certificering kan 
være svær at træffe. Få en snak med ITD om fordele, ulemper og 
om, hvordan du tilpasser virksomhedens systemer til kravene i en 
standard.

ITD tilbyder råd og vejledning og et rammesystem til dine ledelses-
værktøjer, som gør det enkelt at blive klar til certificering. Denne 
service er gratis for medlemmer af ITD. 

Certificeringen køber du hos et certificeringsbureau.

ITD tilbyder
Du og din virksomhed indgår aftale med et certificeringsbureau om 
certificering af dit ledelsessystem. Herefter tilbyder ITD’s rådgivere 
dig og din virksomhed gratis råd og vejledning.

Vi tilbyder dig
• Gennemgang af standardens krav
• Sparring omkring virksomhedens procedurer
• Tidsplan og arbejdsplan for certificeringsproces
• Rammesystem med oplæg til procedurer
• Instruktion i tilpasning af procedurer
• Intern audit

Dine opgaver
• Aftal certificering med et bureau
• Fordel opgaver internt i virksomheden
• Implementer og tilpas procedurer
• Registrer afvigelser
• Intern audit og ledelsesevaluering

I tæt samarbejde med din virksomhed viser vi den direkte vej til dit 
ISO-certifikat.

Hvad er gevinsten ved certificering?
• Bedre lønsomhed
• Bedre kunde- og leverandørrelationer
• Optimeret ressourcestyring
• Effektivisering
•  Opgradering af virksomhedens kompetencer med videre
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