KURSER HÖSTEN 2017
KVALITET • MILJÖ • CSR • ARBETSMILJÖ

Välkommen på kurs
Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att våra
kursledare får så goda omdömen i våra kursutvärderingar är
att de arbetar som konsulter. Vi är nämligen övertygade om att
praktisk erfarenhet från verkligheten är en förutsättning för att
skapa engagemang och lärande.
Vår starka verklighetsförankring gör även att utbildningarna
får ett aktuellt och användbart innehåll. Ambitionen är att
våra kursdeltagare snabbt skall kunna omsätta det man lärt
sig i konkreta handlingar på hemmaplan. Vi varvar alltid teori
med praktiska övningar och fokuserar på enkla och praktiska
lösningar som vi vet fungerar!

4,3 av 5 baserat på 416 omdömen
Vill du läsa mer om vad våra kursdeltagare tycker?
Gå in på utbildning.se

Erbjudande: Gå 2 för 1

Kursorter

Kompetensutveckling får större effekt på hemmaplan om
man är två som delar de nya kunskaperna. Därför fortsätter vi
erbjuda nya kunder att gå 2 deltagare och betala för 1 på valfri
kurs.

E-learning
Kompetensutveckling via webben är ett flexibelt och resurseffektivt komplement till traditionell utbildning, kontakta oss
gärna så berättar vi mer!

Stockholm

Göteborg

Linköping

Malmö
Jönköping

Priser

Ny webbplats! - www.rsmco.se
Nu har vi lanserat vår nya webbplats! - Det finns mycket
nytt som vi hoppas att ni kommer att uppskatta, bland
annat ett nytt sätt att presentera våra kurser och våra
medarbetare. Du hittar den på www.rsmco.se.

1 dag
2 dagar
3 dagar

5 200 kr
10 200 kr
14 500 kr

Priserna är
exklusive moms.
Kursdokumentation,
lunch och fika ingår.

Hur anmäler jag mig?
Anmälan görs enklast via vår hemsida
www.rsmco.se, men även via info@rsmco.se
samt på telefon 010-723 21 00

Kvalitet

Augusti

September
12-13 GBG

Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001:2005

Oktober

20-21 STHLM

15-16 STHLM

29-30 GBG

20 JKPG

21 MLM

22 STHLM

10 GBG

28 STHLM

26-27 JKPG

Nya ISO 9001:2015

13 STHLM

26 GBG

Lyckas som processägare enligt ISO 9001:2015
5-7 GBG

Internrevision av ledningssystem

November

3-5 STHLM

17-19 MLM

14-16 GBG

December

7 GBG

5-7 STHLM

24-26 JKPG

Värdeskapande internrevision

20 JKPG

17 STHLM

Grundkurs IATF 16949:2016

10 STHLM

Internrevision - IATF 16949:2016

3-5 GBG

22 GBG
19 GBG

21 JKPG
28-30 JKPG

VDA 6.3 Processrevisioner

5-6 GBG

Miljö
Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015

20-21 GBG

Nya ISO 14001:2015

14 STHLM

Miljölagstiftning

11-12 JKPG
27 GBG

12 JKPG

Lagkrav på produkter - REACH, RoHS och Conflict minerals

25-26 STHLM

8-9 GBG

29-30 STHLM

19 JKPG

22 MLM

23 STHLM

17 STHLM

16 GBG

6 GBG
5 LKPG

25 JKPG

Transport av farligt gods

12 STHLM

18 GBG

7 MLM

16 LKPG

7 JKPG

Uppgradera ditt ledningssystem med CSR

12 GBG

30 STHLM

Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR

5 GBG

14 STHLM

7 GBG

16 MLM

5 GBG

23 STHLM

29 JKPG

CSR

19 GBG

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

21 STHLM

28 GBG
17 GBG

Hållbara affärsmodeller
14 GBG

Den nya hållbarhetslagen - så redovisar du

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

31 GBG

12 STHLM

19 MLM

21 JKPG

28 GBG

Skapa en bättre arbetsmiljö

19 STHLM

26 LKPG

11-12 GBG

6-7 STHLM

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U

3-4 GBG

28-29 STHLM

Grundläggande arbetsmiljöledning

11 MLM

15 STHLM

Riskbedömningar - arbetsmiljö

21 STHLM

12 GBG

21 GBG

Arbetsplatsens kemikaliehantering

12 JKPG

10 STHLM

22 GBG

6 MLM

Riskbedömning av kemiska hälsorisker

13 JKPG

11 STHLM

23 GBG

7 MLM

Organisatorisk och social arbetsmiljö - så lyckas du

27 JKPG

25 STHLM

23 GBG

14 STHLM

Kvalitet
Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO
9001:2015
Denna kurs ger dig en helhetsbild av ett
framgångsrikt kvalitetsarbete med utgångspunkt i ISO 9001:2015. Kursen vänder sig
till alla som, beroende av arbetsuppgifter,
vill ha en grundläggande förståelse för kvalitetsarbete, kvalitetsledning, processtyrning
och ISO 9001:2015.

Nya ISO 9001:2015
Kursen ger dig kunskap om hur den nya
utgåvan av standarden ISO 9001:2015
påverkar er verksamhet och ger dig exempel
på hur man praktiskt kan tillämpa de nya
kraven enligt ISO 9001:2015.

Lyckas som processägare enligt ISO
9001:2015
I den nya utgåvan av standarden ISO
9001:2015 förtydligas krav på organisationernas arbetssätt när det gäller processer. I
denna kurs ger vi dig kunskap för att kunna
lyckas med arbetet som processägare.

Internrevision av ledningssystem
En av våra mest populära kurser, där vi
genom åren utbildat mer än 1000 interna
revisorer. Genom att varva teori med praktiska rollspel och feedback får du kunskap om
hur man genomför en internrevision av ett
kvalitets- och miljöledningssystem baserat
på kraven i ISO 9001, ISO 14001 och
OHSAS 18001.

feedback från våra erfarna revisionsledare
kommer du få färdigheter för att utveckla
revisionsverksamheten på hemmaplan.

påverkar er verksamhet och ger dig exempel
på hur man praktiskt kan tillämpa de nya
kraven enligt ISO 14001:2015

Grundkurs IATF 16949:2016

Miljölagstiftning

I denna kurs får du grundläggande kunskap
om IATF 16949:2016. Kursen riktar sig till
dig som är underleverantör till fordonsindustrin eller som har motsvarande krav från
kunder utanför fordonsbranschen.

Kursen ger dig en bra grund för att förstå
miljölagstiftningens uppbyggnad samt de
viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Teori varvas med övningsuppgifter och
diskussioner för att ge dig konkret inblick i
såväl sammanhangen som kraven.

Internrevision - IATF 16949:2016
Kursen ger dig kunskap om hur man genomför en internrevision av ett ledningssystem
baserat på kraven i IATF 16949:2016.
Kursens innehåll speglar de kundspecifika
kraven på kvalificering av interna revisorer
som många biltillverkare har.

VDA 6.3 Processrevisioner
Denna kurs ger dig kunskap i hur man
genomför en processrevision enligt VDA 6.3.
Kursen baserar sig på upplägget enligt VDA:s
checklistor (P1-P7) där vi stegvis går igenom
dessa och hur man poängbedömer verksamheten med hjälp av dessa checklistor.

Miljö
Grundläggande miljöledning enligt ISO
14001:2015

Värdeskapande internrevision

Kursen ger dig kunskap om hur ett miljöledningssystem kan struktureras och systematiseras med hjälp av ISO 14001:2015. Du får
en genomgång av kraven i standarden ISO
14001:2015 samt en övergripande genomgång av miljölagstiftningen.

Denna kurs riktar sig till dig som har reviderat i några år och behöver ny inspiration och

Nya ISO 14001:2015

verktyg för att lyckas ta revisionsarbetet till
nästa nivå. Genom praktiska övningar och

Kursen ger dig kunskap om hur den nya
utgåvan av standarden ISO 14001:2015

Lagkrav på produkter - REACH, RoHS och
Conflict minerals
Antalet farliga ämnen ökar konstant och därmed även riskerna för skador på människa
och miljö. Fokus på kemikalier i produkter
har ökat och lagstiftningen kräver att ni har
kontroll på vad era produkter innehåller samt
att ni ska kunna informera era kunder om
det finns farliga ämnen i dessa. Under kursen blir du insatt i de åtgärder som behöver
vidtas för att leva upp till kraven.

Transport av farligt gods
Kursen ger dig grundläggande kunskaper
om bestämmelserna för transport av farligt
gods på väg. Kursen uppfyller kraven enligt
gällande föreskrifter från MSB (ADR-S,
kap.1.3).

CSR
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
Detta är kursen för dig som vill få kunskap
och verktyg att integrera CSR/Hållbarhet i
ditt befintliga ledningssystem. Med andra
ord hur du förbättrar ditt verksamhetssystem
med ISO 26000.

Leverantörsuppföljning och revision med
fokus på CSR
Kursen ger dig kunskap för att planera och
genomföra leverantörsuppföljningar med
fokus på CSR, och riktar sig bland annat till
interna revisorer som även vill genomföra
leverantörsrevisioner.

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards
Den här kursen handlar om hur ni med
hjälp av GRI Standards kan lyckas med er
hållbarhetsredovisning. Kursen hjälper er att
via hållbarhetsredovisning utveckla och driva
er organisations hållbarhetsarbete.

Hållbara affärsmodeller
Kursen syftar till att ge dig verktyg och inspiration för att på djupet kunna ställa om till
mer hållbara och framgångsrika affärsmodeller. Vi berör exempelvis: Hållbar produkt- &
tjänsteutveckling, Cirkulär ekonomi, Livscykelanalys samt Nudging.

Den nya hållbarhetslagen – så redovisar du
Den här kursen fokuserar på den nya lagen
om obligatorisk hållbarhetsredovisning. Du
får kunskap om lagen och dess innehåll
samt hur du redovisar enligt den.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Kursen ger dig kunskap om de arbetsmiljöuppgifter som chefer har och om samverkan
med skyddsombud och medarbetare. Du får
insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning,
samt hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete
kan bedrivas.

arbetsmiljön. Du får med dig kunskap om
hur arbetsmiljöns regelverk är uppbyggt
samt hur du med hjälp av olika verktyg kan
få till ett effektivt och välfungerande arbetsmiljöarbete.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U
Kursen riktar sig till dig som skall representera sitt företag som Byggarbetsmiljösamordnare, både som BAS P och BAS U.
Du får fördjupade kunskaper kring de lagar
och regler som gäller inom arbetsmiljöområdet och under dagarna kommer praktiska
tillämpningar att ske. Kursen avslutas med
ett kunskapsprov.

Grundläggande arbetsmiljöledning
OHSAS 18001 är en standard som hjälper
verksamheter att på ett systematiskt sätt få
till stånd ett bra arbetsmiljöarbete. Kursen
ger dig kunskap om hur kraven i OHSAS
18001 kan tillämpas i praktiken och hur det
kan integreras i befintliga ledningssystem.

riktigt sätt, genom rätt rutiner för inköp,
användning, förvaring och avfallshantering.

Riskbedömning av kemiska hälsorisker
Kursen ger dig insikt om hur vi exponeras
för olika kemiska ämnen, vilka upptagsvägar som finns och hur kemikalier sprids i
kroppen. Med denna bakgrund går vi igenom
hur riskbedömningar kan genomföras och
hur man förebygger ohälsosam exponering.
Kursen är en fortsättning på arbetsplatsens
kemikaliehantering.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
- så lyckas du
Förutom genomgång av lagkraven ger kursen
dig exempel på verktyg för att förbättra och
klargöra den organisatoriska arbetsmiljön
och förebygga ohälsa kopplat till den sociala
arbetsmiljön.

Riskbedömningar - arbetsmiljö
Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav.
Med vår kurs vill vi genom att varva teori
med diskussioner och praktiska övningar ge
dig kunskap om vilka lagkrav som finns samt
kunskap om metoder och verktyg som kan
användas för att få en säkrare fysisk, social
och organisatorisk arbetsmiljö.

Arbetsplatsens kemikaliehantering

Skapa en bättre arbetsmiljö

Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur
miljö och arbetsmiljösynpunkt som gäller
för företagets hantering av kemikalier. Med
denna bakgrund får du praktisk vägledning

Det här är vår variant på BAM, Bättre Arbetsmiljö, som ger dig ett helhetsperspektiv på

för hur du på arbetsplatsen kan hantera
kemikalier på ett miljö- och hälsomässigt

Läs mer om våra kurser
på www.rsmco.se

Returadress:
RSM&CO AB
Utbildning
Drakegatan 8
412 50 Göteborg

Vi kan mer än att utbilda
RSM&CO är ett konsult- och utbildningsföretag
med ca 70 medarbetare som i mer än 25 år har
hjälpt kunder att utveckla en effektiv och hållbar
verksamhet. Vi är ett självständigt dotterbolag i
Ragn-Sellskoncernen. Vi har kontor i Stockholm,
Göteborg, Linköping, Jönköping och Perstorp.
Våra kunder finns i hela Sverige.

Konsulttjänster

Utbildning

Lagbevakning

Konsulttjänster inom våra områden:
•
Kvalitet
•
Miljö
•
CSR
•
Arbetsmiljö
•
Avfall
•
Energi

Utöver våra öppna kurser erbjuder vi
även följande:
•
Standardiserade & företagsanpassade webbutbildningar
•
Blended learning
•
Företagsanpassade utbildningar
•
Diplomutbildning
•
Yh-utbildningar

Alla företag är skyldiga att följa miljöoch arbetsmiljölagstiftningen. Vårt
webbaserade verktyg håller dig uppdaterad med de senaste ändringarna och
vad de betyder för er verksamhet. BOKA
GRATIS
Boka demo på www.rsmco.se!

Läs mer om oss på www.rsmco.se
RSM&CO, Utbildning, Drakegatan 8, 412 50 Göteborg
Telefon: 010-723 21 00 E-post: info@rsmco.se Hemsida: www.rsmco.se
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