CERTIFIKAČNÍ ORGÁN CQS A MEZINÁRODNÍ SÍŤ IQNet

CQS - člen mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNet
Certifikační orgán CQS
V roce 1993 sedm významných organizací z oblasti zkoušení a certifikace vytvořilo společný
certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu - CQS, který získal v roce 1996
akreditaci od národního akreditačního orgánu ČIA.

Mezinárodní síť certifikačních orgánů IQNet
Hlavní cíl vzniku CQS se naplnil v roce 1998, kdy se CQS stalo prvním a jediným členem
mezinárodní certifikační sítě IQNet v České republice.
IQNet je síť nejvýznamnějších certifikačních orgánů pro certifikaci systémů managementu, v
níž jsou zapojeny certifikační organizace z více než 35 zemí celého světa.

● AENOR (Španělsko)

● MSZT (Maďarsko)

● AFNOR (Francie)

● Nemko (Norsko)

● CISQ (Itálie)

● NSAI (Irsko)

● CQC (Čína)

● PCBC (Polsko)

● CQM (Čína)

● Quality Austra (Rakousko)

● DQS (Německo)

● Russian Register (Rusko)

● DSC (Dánsko)

● SII (Izrael)

● Inspecta (Finsko)

● SQS (Švýcarsko)

● JQA (Japonsko)

● TEST - St. Peterburg (Rusko)

● KFQ (Jižní Korea)

● TSE (Turecko)

Výhody certifikace CQS a IQNet
•

Vysoce prestižní a celosvětově uznávaný certifikát

•

Možnost globální spolupráce

•

Znalost sektorů a profesionalita

•

Efektivnost z hlediska nákladů

•

Nové produkty z celého světa a různých oblastí podnikání

•

Audit šitý na míru dle potřeby

•

Uplatnění integrovaných auditů pro více systémů managementu

•

Technická pomoc & školení

•

Benchmarking & nejlepší praktiky & měřitelné zlepšováni

CQS je na českém trhu více než 20 let a za tuto dobu si získalo pověst seriózního a
spolehlivého partnera v oblasti certifikace. Nabízíme skutečnou přidanou hodnotu v rámci
našich služeb, což mohou potvrdit stovky našich spokojených klientů z nejrůznějších oblastí
podnikání.
Certifikační orgán CQS provádí certifikaci systémů managementu ve všech odvětvích
průmyslu a služeb podle:

IQNet

ISO 14001

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO 9001

ISO 50001

ISO 45001

ISO 22000

HACCP

Kontakt
Výkonná ředitelka:
Ing. Jana Olšanská
jolsanska@cqs.cz

www.cqs.cz

ISO 13485

Zástupce vedoucí
certifikačního orgánu:
Ing. Lenka Šardziková
sardzikova@cqs.cz
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