Představení Bureau Veritas
BUREAU VERITAS


€

2017 tržby :
4,69 miliard
70.000 zaměstnanců




1.400 kanceláří a
laboratoří ve 140 zemích
světa

 400 000 klientů
 Vedoucí pozice v 8

segmentech
 Bureau Veritas je

kotována na pařižské
burze Euronext (BVI)

Bureau Veritas nabízí inovativní řešení nad rámec pouhého
souladu s předpisy a normami – snížení rizika, zvýšení
produktivity a podporu udržitelného rozvoje.
Základní hodnoty Bureau Veritas se zaměřují na integritu a
etiku, nestranné konzultace a validace, respekt pro všechny
jednotlivce a bezpečnost práce.
Bureau Veritas je uznávána a akreditována významnými
národními a mezinárodními organizacemi.
Afrika, Blízký
Východ,
Východní
Evropa

Evropa

Amerika

Bureau Veritas je přední mezinárodní lídr v oblasti testování,
inspekcí a certifikací (TIC). Poskytuje komplexní služby
v oblastech kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti.
Důvěryhodnost podtrhuje dlouholetá zkušenost sahající až do
roku 1828.
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Pacifik
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NAŠE HODNOTY

Dlouholetá vysoká úroveň znalostí
 Efektivní mezinárodní spolupráce
Jedinečná kombinace mezinárodních a lokálních
odborníků, vysoká reaktivita v zavádění nových poznatků,
konzistentní a sjednocené služby

 Uznávané technické znalosti
Komplexní portfolio akreditací.
Důkladná znalost předpisů a norem.
Rozsáhlé znalosti trhů

 Jméno a pověst
Respektovaná značka, založená před více než 180 lety.

 Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci
Rozsáhlé technické znalosti a odbornost.
Proklientsky zaměřené vztahy.

 Široké portfolio služeb
Všechny požadavky na kvalitu, zdraví, bezpečnost a
ochranu životního prostředí - (QHSE) pokryty

SLUŽBY PRO HOTELY A RESTAURACE (HOREKA)
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ
OCHRANA

STAVEBNICTVÍ

Outsourcing
Konzultace
Školení (E-Learning)
Behavior-based safety

Technický dozor investora
Přejímky
Koordinátor bezpečnosti práce
Due - Diligence
Projektový manažer

EKOLOGIE&ENERGETIKA

CERTIFIKACE

Outsourcing
Due - Diligence
Konzultace
Školení (E-Learning)
Udržitelnost (Foot print, LCA, EPD apod.)

AGRI FOOD

FACILITY MANAGEMENT
Outsourcing REVIZÍ a INSPEKCÍ
Konzultace
SPRÁVA FM v systému GT Facility Tool

Systémy řízení 9001, 14001, 18001, 22000
Certifikace kritických bodu HACAP
2nd party audit, mystery shopping, * QHSE

Odběry vzorků stěru
Analýzy v akreditované laboratoři
Stěry – nádoby, pracovní plochy, technologická zařízení
Salmonella spp- - ruce před umytím během práce

VZDĚLÁVÁNÍ
Kurzy pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců,
BOZP, PO. školení (E-learning)

POMÁHÁME KLIENTŮM
 Získat nebo zachovat povolení k provozu
 Zajistit shodu s předpisy a normami
 Snížit riziko v průběhu výroby, stavby, životního cyklu výrobků,












zařízení nebo majetku
Minimalizovat náklady na údržbu
Posoudit a řídit dopad činností
Přispět k udržitelnému rozvoji
Splnit technické požadavky
Zajistit optimální výkon a spolehlivost instalacemi, zařízením a
procesy
Uvést výrobky na světový trh rychleji
Kontrolovat výkonnost a kvalitu výrobků a procesů
Využívat registrované značky
Získat konkurenční výhodu prostřednictvím certifikační značky
Identifikovat a využít osvědčené postupy
Rozvíjet technické znalosti zaměstnanců

www.bvjournal.cz www.bureauveritas.cz
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* QHSE: kvalita, zdraví a bezpečnost, environment
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