Mortalin er eksperter
i kvalitetsledelse
Lad os være din kvalitetspartner indenfor fødevaresikkerhed

Kvalitetspartner

Mortalins fødevarekonsulenter har viden om:
• Hygiejne, HACCP, skadedyrssikring og intern audit

Mortalin tilbyder at blive virksomhedens kvali
tetspartner indenfor fødevaresikkerhed. Som
kvalitetspartner påtager vi os blandt andet den
ressourcekrævende opgave at styre virksom
hedens kvalitetsledelse.

• Lovgivning – fortolkning og implementering
• Deklarationer/mærkning – udarbejdelse og
godkendelse
• Økologi – ansøgning, dokumentation og god-	
kendelse
• Projektledelse – projektering og styring

			

Fordele ved at være
kvalitetspartner:
		

		
		
		

Kvalitetsledelse
Virksomheden vælger selv – måske på baggrund
af kundekrav – hvilken standard, der skal indføres, fx BRC Global Standard for Food, BRC
Global Standard for Packaging and Packaging
Materials, ISO 9001 eller ISO 22000.
Mortalin sørger for opbygning og implemente
ring af den valgte standard, som foregår som et
projekt i virksomheden i tæt samarbejde med
de ansvarlige medarbejdere.
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Vi opbygger og implementerer
Værktøjer til optimering og
opdatering af systemer

		
		

Erfaren ledelse af kvalitetsarbejdet

		
		

Ekspertise i fødevaresikkerhed
lige ved hånden

		

Spar tid og ressourcer
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mortalin.dk
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Risikoanalyse
Mortalins fødevarekonsulenter har både teoretisk
og praktisk erfaring i forbindelse med opbygning
og implementering af HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points). Og med Mortalin som
kvalitetspartner får virksomheden et værktøj til
løbende optimering og opdatering af systemerne.
AUDIT
• Intern audit – bruges til at sikre overensstem-	
melse mellem fastlagte krav og eventuelle
afvigelser
• 2. parts audit – få dokumentation for, at leve-	
randørerne opfylder de krav, der stilles til dem
• Bygnings- og hygiejneaudits – systematisk gen-	
nemgang og vurdering af bygninger og produk-	
tionsfaciliteter med særlig fokus på hygiejne og
fødevaresikkerhed, herunder skadedyrssikring.

Mortalins kvalitetspartneraftale er velegnet til:
• Fødevareindustrien
• Fødevare engros
• Emballagevirksomheder
• Storkøkkener
• Hospitaler

Vil du vide mere?

Kompetent
rådgivning

Kontakt os for råd og vejledning i forbindelse med
opbygning og implementering af kvalitetsstan
darder i din virksomhed. Og hør hvordan Mortalin
kan blive din kvalitetspartner.

Kontakt os i dag på tlf. 70 15 10 69
eller info@mortalin.dk

– der er viden til forskel
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