
 

 

God fortsättning och Gott nytt år!
Hoppas att du och dina nära har hållit er friska! I dessa distanstider känns det väldigt

värdefullt att kunna ge er kunskap via de digitala vägarna - och det är någonting vi kommer
att fortsätta med under året! Vi fortsätter att hålla våra träffar online! 

 
NYHET - DIGITALA ÖPPNA UTBILDNINGAR - LIVE ONLINE

Nu börjar vi med digitala utbildningar som vi kör live online med föreläsare. Vi har redan planerat
in Aera spännande utbildningar där du får chansen att fördjupa dig i ämnen som:

Märkning av livsmedel - gratis för medlemmar!
Nya krav i IP LIVSMEDEL - repetition
Hållbar leverantörsutveckling - två halvdagar med workshop på ditt företag
HACCP-utveckling - där ni granskar och utvecklar ert eget HACCP-system

Läs mer nedan om vilka digitala utbildningar du kan anmäla dig till.

Läs mer

Är du inte medlem? Läs mer nedan om vårt prova på-medlemskap!

 

 
  
PROVA PÅ-MEDLEMSKAP
GÅ VÅR MÄRKNINGSUTBILDNING
OCH TECKNA ETT PROVA PÅ-
MEDLEMSKAP!

Vi inleder året med ett erbjudande!

🗓🗓

 28 januari, kl. 8.30-11.30

👤

 Utbildningen hålls av Joachim Malmberg
från Herax Food Solutions.

Vi har ett erbjudande till dig som anmäler till
vår märkningsutbildning den 28 januari.

💳💳

  PRIS: 1 200 kr/deltagare ex. moms

Ingår prova på medlemskap

med inloggning till medlemsportalen –
nätverka digitalt och ställ dina frågor. Gäller
t.o.m. den 26 februari 2021. Välj mellan
nätverken:

IP Livsmedel
Kvalitet OnLine Livsmedel 
Hållbarhet för livsmedelsbranschen

Som prova på-medlem i vårt nätverk IP
LIVSMEDEL får även delta på träffarna den 2
feb, 4 feb och 9 feb. Du som blir medlem i
Kvalitet OnLine Livsmedel får delta den 4 feb
och 11 feb. Läs mer om dessa nedan!

 
Årets första aktivitet är en
märkningsutbildning för er som vill veta
mer om märkningsreglerna för livsmedel.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna
en orientering om krav på märkning av
både färdigförpackade och oförpackade
livsmedel.

Utbildningen är gratis för medlemmar i
IP Livsmedelsnätverket och Kvalitet
OnLine Livsmedel!

Anmälan

 

 
 

KOMMANDE DIGITALA NÄTVERKTRÄFFAR

 

ÄR DU INTE MEDLEM och vill delta på någon av våra nätverksträffar? Testa vårt erbjudande om
prova på-medlemskap och delta på våra träffar i din valda nätverksgrupp!

För 1 200 kr/deltagare ex. moms får du prova på medlemskap till och med den 26 februari.

Bli prova på-medlem

Medlemmar anmäler sig via medlemsportalen!

 
TEMA: Fusk och bedrägerier -
råvaror du bör ha koll på

🗓

 Torsdagen den 4 februari, kl. 8.30-10.30

👤👤

 FÖRELÄSARE/EXPERT: Torbjörn
Holmberg, revisor/underleverantör till
Valiguard AB – SAI GLOBAL.

Många av våra medlemmar säkert känner
igen Torbjörn från tidigare revisioner och
föredrag för Kvalitet OnLine!

 

 
TEMA: Metoder för att räkna ut
klimatavtryck

🗓

 Torsdagen den 11 februari, kl. 8.30-10.30

👤👤

 FÖRELÄSARE/EXPERT: Britta Florén
som idag arbetar på RISE Jordbruk och
livsmedel har 20 års erfarenhet från
miljöarbete tillsammans med olika aktörer i
livsmedelskedjan. Britta är ansvarig för RISE
klimatdatabas för livsmedel.

Nätverk: Hållbarhet för livsmedelsbranschen

 

Till medlemsportalen

 

NYHET! KOMMANDE ÖPPNA UTBILDNINGAR - LIVE ONLINE

Följande utbildningar kan du anmäla dig till redan idag!

Som medlem får du rabatt på samtliga utbildningar.

MÄRKNINGSUTBILDNING för livsmedel - live online - gratis för
medlemmar!
Datum: 28 januari

Föreläsare: Joachim Malmberg, Herax Food Solutions

Utbildningens syfte: Att ge deltagarna en orientering om krav på märkning av både
färdigförpackade och oförpackade livsmedel.

Vem ska gå? Utbildningen vänder sig till personer på livsmedelsföretag eller kontrollmyndigheter
som vill veta mer om reglerna kring märkning och presentation av livsmedel.

NYHETSUTBILDNING & FÖRDJUPNING IP Livsmedel  - nya krav
from 1 jan 2021
Datum: 2 februari

Föreläsare: Christina Jalneskog, Cickit (jobbar även som revisor)

Nyheterna i IP Livsmedel – Christina Behm Velenik – inspelning från den 3 nov.

Fördjupning i de nya kraven i IP Livsmedel – inspelning från den 25 nov.

Genomgång  och fördjupning av de nya kraven i IP Livsmedel. Vill du också höra om nyheterna i
standarden? Är du medlem och har inte kunnat vara med på höstens möten gällande nyheter i
standarden i IP Livsmedel deltar du gratis den 2 feb!

HÅLLBAR LEVERANTÖRSUTVECKLING  - utbildning live online 
Datum: 9 mars samt 23 mars, en dag fördelade på två halvdagar - däremellan har du workshop
på ditt företag

Föreläsare: Thomas Bergmark

Utbildningens syfte: Att får ytterligare kunskap om arbetssätt och metoder för att kunna driva
leverantörsutveckling på ett affärsmässigt sätt så att förhållanden för människor och miljö
förbättras i leverantörsledet samtidigt som ekonomi och kostnadsbesparingar är i fokus.

Vem ska gå? Utbildningen riktar sig till inköpare på olika nivåer, som har direkt ansvar för
affärerna, samt miljö- och hållbarhetsansvariga som utgör en specialistresurs för
inköpsavdelningen.

HACCP-utveckling! Ni granskar och utvecklar ert eget HACCP-
system. Inklusive workshop – live online - max 20 delt.
Datum: 11-12 mars, En heldag och en halvdag,

Föreläsare: Kimmo Hongisto, Kvalitera AB (revisor på Kiwa) 

Utbildningens syfte: Kursen ska ge en fördjupad kunskap om HACCP och utveckla förmågan att
tillämpa HACCP-metodikens delar. Workshoppen kan användas som en del av företagets årliga
granskning av HACCP. Uppdatering av nya rån om förhållanden mellan grundförutsättningar,
kontrollpunkter och CCP.

Vem ska gå? Nyckelpersoner i HACCP/Livsmedelssäkerhets gruppen, kvalitetsansvariga och
chefer. Företag med tredjepartscertiiering. 

HACCP - live online - Heldag
Datum: 25 mars

Föreläsare: Kimmo Hongisto, Kvalitera AB (revisor på Kiwa)

Utbildningens syfte: Kursen ska ge kunskap om principerna i HACCP Enligt Codex Alimentarius. 

Vem ska gå? HACCP-grupps medlemmar, kvalitetsansvariga, företagsledare

Läs mer och anmäl dig

  
EVENEMANGSKALENDAR

JANUARI

28 januari - Utbildning - Märkning av

livsmedel

FEBRUARI

2 februari - Nyhetsutbildning och

fördjupning i de nya kraven i IP

Livsmedel som gäller from 1 jan 2021.

4 februari - TEMA: Fusk och

bedrägerier - råvaror du bör ha koll på.

9 februari - HACCP för IP Livsmedel

11 februari - TEMA: Metoder för att

räkna ut klimatavtryck.

MARS

17 mars - Workshopdag - Favorit i

repris!

25 mars - HACCP - heldag -

workshop ingår

Läs mer

 
MEDLEMSPORTAL

 

I portalen hittar du:

Ställ din fråga till våra revisor och experter
anonymt

En snabb överblick över de senaste svaren
i frågebanken

En enkel översikt över pågående
diskussioner

Du når ditt nätverks sida med protokoll,
presentationer och bilder från träffarna

Uppdaterad information om kommande
evenemang inom din nätverksgrupp

Till medlemsportalen

 

 
 

Vi ses online!

Frågor eller funderingar kontakta lena@kvalitetonline.se 
Lenas mobil: 0760-120015

 

Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015

Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB | www.kvalitetonline.se

 
OM KVALITET ONLINE

Kvalitet OnLine drivs av Svenska Kvalitetssystem AB sedan 2007 och har idag över 130 aktiva
medlemmar i Livsmedelsnätverket. Läs mer om Kvalitet OnLine på kvalitetonline.se

Här kan du läsa mer om Integritets & cookie policy Kvalitet OnLine

 

Inga fer utskick tack!

Skulle du vilja avsluta våra utskick från Kvalitet OnLine /Svenska Kvalitetssystem AB, klicka här.
Här kan du läsa mer om Integritets & cookie policy Kvalitet OnLine

View online | Unsubscribe

Prenumerera Dela

https://kvalitetonline.se/kommande-utbildningar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIuY0Oc8j5_EsHnjGvsOCnnUfCHj9NQQlWEWsSJL8uufAoOw/viewform
https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
https://kvalitetonline.workplace.com/
https://kvalitetonline.se/kommande-utbildningar/
https://kvalitetonline.se/kommande-evenemang/
https://kvalitetonline.workplace.com/
https://gansub.com/s/l/Ttuv/4556858019524/
http://gantrack.com/t/pm/4662319484165/#

