AUTORYZOWANE SZKOLENIE EPC

The world-leading wood
pellet certification

Training for Quality Managers ENplusÒ

Zarząd ENplus® z przyjemnością ogłasza, że w Polsce w Poznaniu odbędzie się
jednodniowe szkolenie dla Pełnomocników systemu jakości ENplus® oraz osób,
które są odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu zapewniania jakości pelletu
drzewnego wg standardu ENplus®.
Szkolenie odbędzie się we współpracy z podmiotami:
Polską Radą Pelletu

Instytutem Technologii Drewna

BIOCONTROL Sp. z o.o.

Control Union Polska Sp. z o.o.

Biomass Media Group Sp. z o.o.

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych - nie musisz pracować dla
firmy certyfikowanej przez ENplus®.
Zgodnie z wymaganiami schematu certyfikacji ENplus® w szkoleniu muszą wziąć
udział Pełnomocnicy ds. ENplus® firm posiadających certyfikat ENplus® oraz
kierowcy samochodów przewożących pellet drzewny luzem pracujących dla
certyfikowanych podmiotów posiadających certyfikat ENplus®, jeśli:
• jest to pierwszy rok certyfikacji Twojej firmy lub
• nigdy dotąd twoi pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu wymagań
systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego zatwierdzonym przez ENplus® od
czasu ostatniego odnowienia certyfikatu ENplus®.
Szkolenie odbędzie się w 18.03.2019 r. w Poznaniu.
Zakres szkolenia będzie obejmować zagadnienia dotyczące wymagań dla
podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu od przyjęcia surowca, poprzez
produkcję pelletu ENplus® do dostarczenia wyrobu gotowego do użytkownika
końcowego. Pokażemy także, w jaki sposób system ENplus® gwarantuje najwyższą
jakość pelletu drzewnego.

Jakie są opłaty?
Opłata rejestracyjna za udział firmy certyfikowanej ENplus® w szkoleniu wynosi
200 EUR / za osobę, dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy koszt udziału
w szkoleniu wynosi 150 EUR / za osobę.
Szkolenie skierowane jest również dla firm nie będących certyfikowanymi ENplus®,
koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 EUR / za osobę.

W jaki sposób możesz się zarejestrować?
Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z programem
wydarzenia wchodząc w link: https://mailchi.mp/71a58b828a92/xawoi2j0pl972021.
Zarejestruj się na szkolenie dla Pełnomocników systemu jakości ENplus®, wchodząc
w link: https://mailchi.mp/71a58b828a92/xawoi2j0pl-972021.

ENplus® is the world-leading quality certification scheme for wood pellets. It
certifies the whole supply chain, covering production, trade, and delivery.
ENplus® therefore ensures the highest quality standards for the end user.
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