
 

 

Nu startar vi upp med utbildningar - live online!
Vi lär så länge vi lever. Ta chansen att utveckla dina kunskaper inom kvalitets- och

hållbarhetsarbete inom  livsmedelsbranschen under det nya året. Du kopplar upp dig enkelt
via tjänsten Zoom för att delta.

Unikt med våra utbildningar live online är att du har workshop där du engagerar dina
medarbetare!

Exempelvis får du chansen att uppdatera ditt HACCP-system som en del av företagets årliga
granskning av HACCP!

 

Läs om våra utbildningar

 
Även du som inte är medlem kan delta på våra utbildningar!

 
  

ERBJUDANDE - För dig som inte är medlem än!
GÅ VÅR MÄRKNINGSUTBILDNING OCH DU BLIR MEDLEM I KVALITET
ONLINE!

I medlemskapet ingår:

✔

 28 januari - Märkningsutbildning - läs mer nedan!

✔

 Personlig inloggning till vår medlemsportal där du kan nätverka digitalt och ställa dina
frågor till experter

✔

 Prova på att nätverka till och med den 26 februari

✔

 Deltagande på digitala nätverksträffar inom det nätverk du väljer

Välj mellan nätverken:

IP Livsmedel - läs mer här

- 4 feb Nätverksträff - Fusk och bedrägerier - vilka råvaror bör du ha koll på

- 9 feb Nätverksträff - HACCP för IP Livsmedel

- 12 februari - Nyhetsutbildning om de nya kraven i IP Livsmedel som gäller from 1 jan

Kvalitet OnLine Livsmedel - läs mer här

- 4 feb Nätverksträff - Fusk och bedrägerier - vilka råvaror bör du ha koll på

Hållbarhet för livsmedelsbranschen - läs mer här

- 11 feb - Nätverksträff - Metoder för att räkna ut klimatavtryck

PRIS: 1 200 kr/deltagare ex. moms

Medlemskapet gäller till och med den 26 feb. Därefter sägs det upp automatiskt.

Anmälan

 

 
 

KOMMANDE UTBILDNINGAR - I priset ingår medlemskap!

 
Följande utbildningar kan du anmäla dig till idag!

 

Märkning av livsmedel -
gratis för medlemmar!

🗓🗓

 Datum: 28 januari, kl. 8.30-11.30

👤👤

 Utbildare: 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.

🔸🔸

 Pris medlem: Utbildningen är gratis
för medlemmar i IP Livsmedelsnätverket
och Kvalitet OnLine Livsmedel

🔸🔸

Pris ej medlem: 1200 kr ex. moms. Se
erbjudandet ovan.

Om Joachim Malmberg, Herax Food
Solutions AB

Grundaren av företaget har varit verksam i olika

ledande befattningar i livsmedelsbranschen sedan

1992. Med erfarenhet från områden som

produktutveckling, kvalitet och livsmedelssäkerhet

inom bageri- och chokladindustrin togs steget över

till att hjälpa livsmedels- och förpackningsföretag

som konsult 2004. Under denna tid har

erfarenheterna vuxit i och med samarbetet med

andra kundföretag på livsmedelsområdet. Joachim

Malmberg är tredje parts revisor och innehar ett

Advanced Certi]cate in Applied HACCP Principles

utfärdat av Royal Institute of Public Health.

 

Läs mer och anmäl dig

 

 

 
Utbildningen leds av Christina Jalneskog,
livsmedelskonsult på Cick’it, Kvalite’ Support
& Utveckling som har lång erfarenhet av IP
LIVSMEDEL-standarden.

Nyhetsutbildning och
fördjupning i de nya
kraven i IP Livsmedel

🗓🗓

 Datum: 12 februari, kl. 8.30-11.00

👤👤

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

Genomgång och fördjupning av de nya
kraven i IP Livsmedel som gäller from 1
jan 2021.

Del 1: Nyheterna i IP Livsmedel –
Christina Behm Velenik – inspelning från
den 3 nov.

Del 2: Fördjupning i de nya kraven i IP
Livsmedel – Christina Jalneskog -
inspelning från den 25 nov.

🔸🔸

 PRIS medlem: Är du medlem och har
inte kunnat vara med på höstens möten
gällande nyheter i standarden i IP
Livsmedel deltar du gratis den 12 feb!

🔸🔸

 PRIS ej medlem: 1200 kr ex.
moms. Se erbjudandet ovan.

 

Läs mer och anmäl dig

 

KOMMANDE ÖPPNA UTBILDNINGAR - LIVE ONLINE

 
Som medlem får du rabatt på samtliga utbildningar!

Hållbar
leverantörsutveckling

🗓🗓

 Datum: 9 mars samt 23 mars, en dag
fördelade på två halvdagar - däremellan
har du workshop på ditt företag.

👤👤

 Utbildare: 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.

🔸🔸

Pris för en dags utbildning fördelade
på två halvdagar:

Medlem Kvalitet OnLine: 5400
kr/deltagare. Ex. moms.

Ej medlem: 5900 kr/deltagare. Ex. moms.

Thomas Bergmark som har en bakgrund inom

företagsledning sedan mer än 35 år har bl.a. arbetat

inom IKEA koncernen under 22 år som verkställande

direktör, affärsområdeschef, med inköps strategiska

frågor samt de sista 9 åren som Global

Hållbarhetschef för IKEA-koncernen.  Thomas är

kemi- och livsmedelsingenjör och driver nu, sen 10

år, sitt eget företag och stöttar företag i olika

branscher med strategiskt och praktiskt

hållbarhetsarbete.

💬💬

 Varför ska man gå den här

utbildningen?

Under kursen får du kunskap om hur du
på ett effektivt sätt kan utveckla era
leverantörer samt praktiska verktyg för
genomförandet.

Nyttan för företaget: Nära samarbete
med era strategiskt viktigaste
leverantörer genererar besparingar
samtidigt som förhållanden för
människor och miljö förbättras.
Resultatet blir stärkta varumärken för
båda parter.

 

Läs mer och anmäl dig

  

Kvalitera AB Kimmo Hongisto (revisor Kiwa) VD,

konsult inom livsmedel, kvalitet och miljöKimmo har

lång erfarenhet av arbete med HACCP i

livsmedelsföretag i ledande roll och som

myndighetsinspektör/GFSI godkänd revisor.

💬💬

 Varför ska man gå på din

HACCP-utbildning på 1,5

dagar?

Inspirerande, erfarenhetsbyte,
genomgång av nyheter i Codex
Alimientarius allmänna principer för
livsmedelshygien och HACCP, nyheter i
ISO 22000:2018, utvecklande för alla!

Vad är unikt med denna utbildning?

Nyheterna, anpassningen till
verkligheten, work-shops, inspirationen.

Du får chansen att uppdatera ditt
HACCP-system som en del av företagets
årliga granskning av HACCP!

Du får intyg efter genomgången
utbildning!

 

HACCP-utveckling!

I workshopen granskar
och utvecklar du ert eget
HACCP-system.

🗓🗓

 Datum: 11 mars (heldag) + 12 mars
(halvdag)

👤👤

 Utbildare: 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 tredjepartscerti]ering. 

🔸🔸

Pris för 1,5 dagar:

Medlem Kvalitet OnLine: 5400
kr/deltagare. Ex. moms.

Ej medlem: 5 900 kr/deltagare. Ex.
moms.

Läs mer och anmäl dig

 

HACCP - heldag -
workshop ingår

🗓🗓

 Datum: 25 mars (heldag)

👤👤

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

Senaste och mest grundläggande inom
HACCP, vi vill uppdatera, lära och
inspirera Er!

✅✅

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

🔹🔹

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

🔸🔸

 Pris: Medlem Kvalitet OnLine: 3900
kr/deltagare, Ej medlem: 4400
kr/deltagare. Ex. moms

Kvalitera AB Kimmo Hongisto (revisor Kiwa) VD,

konsult inom livsmedel, kvalitet och miljöKimmo har

lång erfarenhet av arbete med HACCP i

livsmedelsföretag i ledande roll och som

myndighetsinspektör/GFSI godkänd revisor.

💬💬

 Varför ska man gå på

HACCP - heldag?

Inspirerande, förståelse för metodiken, ge
färdigheter att arbeta med HACCP.

Vad är unikt med denna utbildning?

Nyheterna, anpassningen till
verkligheten, work-shops, inspirationen.

Du får intyg efter genomgången
utbildning!

 

Läs mer och anmäl dig

  
EVENEMANGSKALENDAR

JANUARI

28 januari - Utbildning - Märkning av
livsmedel

FEBRUARI

12 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

SEPTEMBER

2-3 september - Kvalitet OnLine
Storträff - 10-årsjubileum

 
LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA

 
Vi fortsätter att hålla våra träffar online!

Läs mer på vår hemsida om

kommande träffar och utbildningar.

Kommande träffar

 

Kommande utbildningar

 

 

 
 

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 ber 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIuY0Oc8j5_EsHnjGvsOCnnUfCHj9NQQlWEWsSJL8uufAoOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQw3EMcJjoY1gSDjZqc8bkOhHYzx74kJcTcLFuNITuIaEqPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4TPTXVkXKlEacN35Xskjhnv3SrDtRX7_-nlGGyVfDt73X4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoHt0PVK_3g1O13fgmpTaM0TrZr72WTaiCe6yAhtZbedKhYA/viewform
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdOM_PKWLw0d8LFLD-tr038iY-SA10GfuQbb83dH9NpufOzvg/viewform?usp=sf_link
https://kvalitetonline.se/kommande-evenemang/
https://kvalitetonline.se/kommande-utbildningar/
https://gansub.com/s/l/ry39uWRJ1IVSUhPa5onE/4586223561015/
http://gantrack.com/t/pm/4695882296373/#

