Assurance Services dla branży AUTOMOTIVE

DEKRA Assurance Services to usługi eksperckie, wspierające jakość
i bezpieczeństwo produkcji w branży AUTOMOTIVE.
Zapewnienie jakości:
Wsparcie ekspertów DEKRA w procesie rozwiązywania problemów
Wsparcie w operacyjnym zarządzaniu jakością wyrobów, procesem produkcji i logistyką
w zakładach oraz u dostawców
Monitorowanie dostawców usług
Audyty, assessmenty, działania prewencyjne i wsparcie inżynierskie

Bezpieczeństwo dostaw:
Kwalifikowanie, weryfikacja, ocena gotowości dostawców i zgodności produkcji z wymaganiami
Koordynacja oraz zarządzanie projektami
Zatwierdzanie części i produkcji (PPAP, VDA, 2TP)
Korekta i doskonalenie procesu, działania prewencyjne, rezydentury, planowanie i monitoring
Przeprowadzanie audytów specjalistycznych wg specyficznych wymagań klienta OEM i Tier 1

Coaching i szkolenia:
Coaching (kreowanie liderów, opieka mentora)
Szkolenia (specjalistyczne szkolenia i warsztaty, szkolenia zespołów i kadry zarządzającej)

Ocena spełnienia wymagań prawnych, w tym:
Bezpieczeństwo środowiskowe
Bezpieczeństwo dostawców
Bezpieczeństwo chemiczne (np. REACH, SVHC)

Bezpieczeństwo zasobów

Korzyści ze współpracy z DEKRA:
Eksperci i czas ich wykorzystania dostosowane do potrzeb klienta - szybka reakcja na problem
Obniżenie kosztów poprzez działania prewencyjne
Obniżenie kosztów reklamacji i zmniejszenie częstotliwości ich występowania
Utrzymanie i poprawa zaufania u klientów oraz utrzymanie ratingów

Współpraca z DEKRA oznacza wybór firmy:
mającej świadomość wartości własnej marki i stale dbającej o bycie wiarygodnym partnerem biznesowym
będącej największym dostawcą usług eksperckich w branży motoryzacyjnej i posiadającej niemal 30-letnie
doświadczenie w usługach związanych z zapewnieniem jakości w branży motoryzacyjnej
pracującej z ponad tysiącem doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów w Polsce

Zapraszamy do kontaktu:
Tel.: +48.532.226-917

E-mail: automotive.pl@dekra.com

www.industrial.dekra.pl

Inne usługi DEKRA dla motoryzacji:
Certyfikacja systemów i wyrobów
Usługi Assessment - audyty procesów zewnętrznych i wewnętrznych

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO

Szkolenia
Inspekcje, ekspertyzy techniczne
Przeglądy, ekspertyzy pojazdów i maszyn oraz obsługa roszczeń
Zarządzanie samochodami używanymi
Homologacja i dopuszczenie do eksploatacji

Grupa DEKRA w Polsce:
WARSZAWA

WROCŁAW

ul. Rzymowskiego 28
Plac Solny 20
Tel. +48.22.654-43-10 do 11 Tel. +48.71.780-47-77 do 78

KRAKÓW

POZNAŃ

TORUŃ

GDAŃSK

ul. Puszkarska 9
Tel. +48.12.445-63-74

ul. Św. Michała 43
Tel. +48.61.651-98-95

ul. Płocka 3
Tel. +48.56.623-61-87

ul. Kieturakisa 10
Tel. +48.58.355-50-20

