Ansøgning om systemcertificering
Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energiledelse, fødevarer –
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000 m.v.
Virksomhed (navn)

CVR nr.

Adresse (hovedkontor)

Postnr.

Telefon

By

Fax

Kontaktperson (navn)

e-mail

Stedfortræder (navn)

Vi ønsker tilbud på certificering efter følgende standarder:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 22000

FSSC 22000

ISO 45001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 22000

FSSC 22000

ISO 45001

BEK 1510

Vi har i dag følgende certificeringer:

ISO 9001

Udfyldes kun for ISO 50001, Oplys anslået energiforbrug hvor relevant, husk at anføre enhed!
El :
Olie :
Naturgas/LPG :

Biobrændsel :

BEK 1409

Andet :

Beskriv evt. særlige processer: (f.eks. smeltning, autoklavering, inddampning etc.)

Udfyldes kun for ISO 22000. Antal HACCP studier:

Ønsket dato for certificering:
Er virksomheden en del af en større virksomhed?

Nej

Har virksomheden filialer/afdelinger/anlægsområder, som ønskes medtaget under certificeringen?

Ja, hvilken :

Nej

Ja, hvilke :

Udfører virksomheden opgaver ude hos kunderne?

Nej

Ja, hvilken :

Medarbejdere i alt?

Heraf underlagt certificeringen?

Antal skift /døgn (hvis relevant)?

Antal medarbejdere pr skift (hvis relevant)?

Anvendes ekstern rådgivning i forbindelse med ledelsessystemet?
H i j
Nej
Ja, Hvis ja, vil vi - for at sikre en upartisk certificering - i samarbejde med Dem sikre, at den pågældende rådgiver ikke anvendes af FORCE Certification A/S.
Har virksomheden søgt certificering hos et andet certificerende organ?

Nej

Virksomhedens branchekode (NACE kode) – se evt. www.cvr.dk

Ja, hvilket :

Angiv virksomhedens forretningsområde:

Angiv virksomhedens fremstillingsprocesser (For ISO 45001 angives de væsentligste arbejdsmiljørisici):

Angiv eventuelle lovmæssige krav som virksomheden er underlagt (produkter, processer). For ISO 45001 angives eventuelle farlige stoffer og materialer som indgår i virk. processer:

Angiv eventuelle andre krav som virksomheden (frivilligt) har tilsluttet sig og som ønskes omfattet af certificeringens gyldighedsområde (fx branchekrav ell. lign.):

Er dele af virksomhedens processer outsourcede?

Nej

Ja, hvilket :

Certificeringens ønskede gyldighedsområde (fx.: ”Udvikling og produktion af….”)

Bemærkninger

Dato

Titel

Navn og signatur

Ansøgningsskemaet returneres pr. e-mail til: ahu@force.dk
Kontakt gerne FORCE Certification A/S, Tueager 3, 8200 Århus N, telefon 87 34 02 00, for yderligere oplysninger.
CSY 561(2)-10-6-da

