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Zgodnie z założeniami projektu, siedmiu europejskich partnerów wchodzących w

skład konsorcjum spotyka się w celu omówienia celów i przyszłych działań, które

mają zostać zrealizowane w roku 2020.
 

AMUEBLA była gospodarzem trzeciego spotkania partnerów w ramach

europejskiego projektu EASIMS: Innovative training solution for the design and

implementation of Integrated Management Systems (IMS) in SMEs, Projekt EASIMS

jest finansowany w ramach programu Erasmus+. Rozpoczął się w 2018 roku i trwa

28 miesięcy. Ma na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi szkoleniowych dla

"Managera IMS" (IMS - Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i

Bezpieczeństwem) firm produkujących meble.
 

W ramach projektu EASIMS opracowane zostaną innowacyjne narzędzia

szkoleniowe dla "Managera IMS" dla firm produkcyjnych. Ponadto zostanie

opracowana ścieżka szkoleniowa (program nauczania) dla osoby odpowiedzialnej za

IMS, materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania procesami dostępne będą online

w pięciu językach oraz narzędzie programowe ułatwiające projektowanie i

wdrażanie IMS w firmie. Aspekty, którymi partnerzy projektu zajmą się podczas

kolejnego spotkania monitorującego, to zatwierdzenie planu badań, następnie

opracowanie materiałów szkoleniowych, a także przeprowadzenie testu

pilotażowego w ostatnim kwartale 2020 roku.
 

Konsorcjum projektu, koordynowane przez CENFIM, składa się z następujących partnerów

europejskich: the European Federation of Furniture Manufacturers (UEA) the Meroni Vocational

Training Institute (Włochy), the AMUEBLA Manufacturers Association of Murcia (Hiszpania), the

FCBA Technological Institute (Francja), DANMAR COMPUTERS (Polska) oraz and the Universitat

Rovira i Virgili of Tarragona (Hiszpania).
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Dziesięć lat temu była to raczej
kwestia wizerunku, ale teraz,
dzięki naszej społecznej
świadomości na temat
środowiska, ten certyfikat
zapewnia bardzo ważną
wartość dodaną.

Przypuszczam, że spotkacie się Państwo z różnego

rodzaju klientami, ale czy są oni zazwyczaj

zainteresowani różnymi procesami, w wyniku których

powstają produkty z których korzystają, oraz tym skąd

pochodzą materiały do ich produkcji?

Na początku, kiedy wdrażaliśmy ISO 9001, naszymi

głównymi klientami były małe i średnie sklepy

tradycyjne, które nie przywiązywały dużej wagi do

pochodzenia materiału i produktu. Ale teraz jest inaczej,

nasi klienci zdywersyfikowali się, mamy duże sklepy,

projektantów, kontrakty, produkty White-label itp., a to

osiągnęliśmy dzięki certyfikatowi, ponieważ
zapewnienie jakości produktów i procesów zagrało   na

naszą korzyść, aby wejść na nowe rynki.

Podsumowując, czy zachęcaliby Państwo inne firmy,

niezależnie od ich wielkości i sektora, do stosowania się
do wymagań normy ISO 9001?

Bez wątpienia polecam, norma ISO 9001 uczy pracy

zgodnie z wytycznymi, które można dostosować do

każdego sektora i wielkości firmy. Dzięki temu zyskują
Państwo efektywność w procesach zarządzania, co jest

zawsze korzystne.

 

Kontynuując, José María, opowiedz nam o certyfikacie

14001, czy uważasz, że daje on przewagę
konkurencyjną?

Nie mam wątpliwości, że tak. Dziesięć lat temu, kiedy go

otrzymaliśmy, była to raczej kwestia wizerunku firmy,

ale teraz, dzięki naszej świadomości społecznej

dotyczącej środowiska, certyfikat ten stanowi bardzo

ważną wartość dodaną.

Czy przy całym istniejącym obecnie ruchu społecznym

na rzecz poszanowania środowiska naturalnego, klienci

są zainteresowani różnymi procesami, w wyniku

których powstają ich produkty, oprócz pochodzenia ich

materiałów?

Obecnie tak, ponadto w zeszłym roku uzyskaliśmy

akredytację PEFC, dzięki czemu gwarantujemy naszym

klientom, że drewno używane w naszych podstawach

listwowych i tapicerowanych pochodzi z lasów, które są
zarządzane w sposób zrównoważony. Co więcej,

jesteśmy pierwszą fabryką podstaw łóżkowych, która

uzyskała ten certyfikat.

WYWIAD

Dołączamy wywiad z José María Sánchez Martínez, z

firmy Fabricados Durus, który posiada ponad 90-

letnim doświadczenie zawodowe w sektorze . Podczas

tego wywiadu José María opowie nam, jak to się stało,

że firma uzyskała certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 i

jakie korzyści przyniosła im ta certyfikacja w ciągu

ostatnich lat..

 

José María, zacznijmy od rozmowy o Systemie

Zarządzania Jakością (ISO 9001). Czy dostosowanie się
do wymagań normy 9001 wymagało dużego

zaangażowania i wysiłku?

Tak, rozpoczęliśmy proces uzyskiwania certyfikatów

w 2011 roku, w samym środku kryzysu, jako sposób na

zapewnienie klientom wartości dodanej do naszych

produktów. Poza tym, w tym czasie było nas niewielu

w firmie, więc musieliśmy podjąć ogromny wysiłek,

aby to osiągnąć.  Sama faza wdrożenia trwała tylko

jeden rok. W jej trakcie korzystaliśmy z usług

profesjonalnych konsultantów, którzy bardzo nam

pomogli i ułatwili ten proces.

AMUEBLA



I wreszcie, czy zachęciłby Pan inne firmy, niezależnie od ich wielkości i sektora, do stosowania się do

wymagań ISO 14001?

Zdecydowanie tak, musimy być świadomi szkód, jakie nieustannie wyrządzamy naszej planecie. Naszym

obowiązkiem jest dbać o nią, aby jej nie niszczyć. Zmiana klimatu nie jest bez znaczenia i wszyscy jesteśmy

odpowiedzialni, każdy we własnym zakresie, za pozostawienie tej planety naszym dzieciom w najlepszym

możliwym stanie. Dlatego też wszystkie przedsiębiorstwa powinny zrobić to, co do nich należy a co jest lepsze niż
zintegrowanie standardowej i międzynarodowej procedury, która dowodzi, że wszystko odbywa się prawidłowo i

z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

 

 
Odwiedz nasza strone internetowa

 

 Śledź nas na Twitterze

 

 Śledź nas na Facebooku

 

https://easims.erasmus.site/es/
https://twitter.com/EASIMS_project
https://www.facebook.com/EASIMS.project.EU/
Konrad Wiśniewski
Odwiedź naszą stronę internetową


