Services

FOOD/ dozorové a inspekční služby
zaměření: jakost a nezávadnost potravin, sledování procesů při výrobě, distribuci, skladování a prodeji potravin

PŘEDSTAVENÍ BUREAU VERITAS

NAŠE SLUŽBY JSOU URČENY PRO

BENEFITY SLUŽEB

BUREAU VERITAS, zastoupená ve 140 zemích,
patří mezi vedoucí světové společnosti
poskytující služby v oblastech kontrol, certifikací
a auditů jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví,
životního prostředí, sociální odpovědnosti,
testování výrobků a analyzování komodit.
V České republice působí BUREAU VERITAS
již od roku 1923.

• retailové řetězce
• nezávislé maloobchody
• distributory ~ dovozce potravin
a spotřebního zboží
• výrobce potravin
• provozovatele restaurací
a občerstvení (fast food)
• provozovatele ubytovacích služeb
• provozovatele stravovacích zařízení
• cestovní kanceláře a sportovní centra
• zdravotnictví

Cílem je napomáhat našim zákazníkům
monitorovat úroveň hygienického chování,
respektování všech zákonných, odborných
požadavků při výrobě potravin a jejich uvádění
do oběhu.
• BV pomáhá zákazníkům zajistit, soulad
výrobků a procesů s používanými
legislativními a kontraktními standardy.
• BV snižuje rizika poškození jména klienta
z titulu neplnění kontraktních nebo
legislativních požadavků
• BV snižuje rizika finačních postihů ze strany
státních dozorových orgánů
• BV s týmem vysoce kvalifikovaných
a zkušených pracovníků přináší klientům
dlouhodobě vyšší přidanou hodnotu.
• BV napomáhá klientům zvyšovat bezpečnost
potravin a procesů při jejich výrobě a uvádění
do oběhu.
• Know-how a mezinárodní prestiž společnosti BV.
• BV monitoring nabízí i kvalitní softwarové
nástroje vhodné pro dlouhodobá komplexní
měření a vyhodnocování úrovně správné
provozní praxe.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
• Monitoring dodržování správné výrobní a hygienické praxe (GMP/GHP)
u výrobců i retailových řetězců
• Akreditované mikrobiologické a chemické analýzy potravinových surovin, potravin
a zemědělských komodit
• Akreditované analýzy vod (mikrobiologické i fyzikálně-chemické)
• Mikrobiologické stěry z pracovního prostředí i nástrojů, z rukou pracovníků posouzení úrovně čištění a sanitace
• Korektura a návrhy etiket potravinářského zboží dle platné legislativy
• Korektura a návrhy etiket spotřebního zboží dle platné legislativy
• Audity dodavatelů podle kritérií stanovených zákazníkem nebo dle kritérií
mezinárodních standardů
• Návrhy originálních « check-listů » šitých na míru klienta
a cílených na vybrané oblasti jakosti
• Mystery shopping

SLUŽBY BUREAU VERITAS PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
Poskytujeme služby špičkové kvality v celém potravinářském sektoru. Opíráme se o zkušenosti získané v průběhu desítek let v České republice
a v zahraničí. Disponujeme širokým týmem expertů, inspektorů, auditorů a manažerů, kteří jsou schopni poskytnout jak odborné konzultace a potřebnou
asistenci, tak i zabezpečit provedení vlastních kontrolních prací a auditů na vysoké úrovni v souladu s národními a mezinárodními normami jakosti
v ČR i kdekoliv ve světě. Značka BUREAU VERITAS je celosvětově vysoce ceněna. Certifikáty BUREAU VERITAS potvrzující kvalitu výrobků, služeb
nebo systémů jakosti mohou významně přispět k přidané hodnotě Vašich produktů.

PŮSOBÍME V CELÉM POTRAVINÁŘSKÉM ŘETĚZCI
SEGMENTY
SLUŽBY
1/ ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA
EUREPGAP / ORGANICKÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ

5/ CATERING
HYGIENICKÉ INSPEKCE
DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC INSPEKCE
MYSTERY SHOPPING
CERTIFIKACE /
ŠKOLENÍ / KONZULTACE
HACCP / ISO 22000 /
ISO 9001 / ISO 14001 /
OHSAS 18001 / SA 8000

4/ DISTRIBUCE
A MALOOBCHOD

VZORKOVÁNÍ A ROZBORY
ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY
POTRAVINY
PITNÁ A UŽITKOVÁ VODA
(AKREDITOVANÁ
LABORATOŘ BV)

2/ VÝROBA
A ZPRACOVÁNÍ
BRC / IFS / GMO / GMP

CERTIFIKACE SLUŽEB
DODAVATELSKÝ AUDIT
CERTIFIKACE PRODUKTŮ
DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC INSPEKCE

3/ DOPRAVA A OBCHOD
INSPEKCE:
KVALITA / KVANTITA
ČISTOTA - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
INFESTACE
BALENÍ
NAKLÁDKA A VYKLÁDKA
ŠKODY / REKLAMACE
CERTIFIKACE
GMP / GTP /

OSTATNÍ ODBORNÉ DIVIZE BUREAU VERITAS JSOU VÁM K DISPOZICI TAKÉ V TĚCHTO OBLASTECH:
•
•
•
•

ohodnocování, testování a měření, dozory ve výrobě a stavebnictví, technické poradenství
kontroly zboží v mezinárodním obchodě a při čerpání finančních prostředků (od bank a pojišťoven)
kontroly a revize technických zařízení (výtahy, zdvihadla, tlakové nádoby, elektroinstalace)
odborná školení (specializovaná na systémy jakosti, bezpečnost práce, integrované systémy, společenskou odpovědnost atd.)
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