
Achilles blevet grundlagt i Norge i 1990 og er et 
system, der kvalificerer og overvåger leverandører 
for de største offshorerelaterede virksomheder 
i Danmark og Norge. De garanterer hermed, at 
underleverandørerme ikke udgør en for stor risiko i 
deres forsyningskæde. 

Der er overordnet fire parametre, som skal være 
opfyldt og dokumenteret, før man kan blive 

godkendt i Achilles: kvalitet, arbejdsmiljø, CSR og 
miljø. 
På dette gå-hjem-møde vil du få en introduktion 
til, hvem Achilles er, fordelene ved Achilles, samt 
hvordan du gør din virksomhed klar til at opfylde 
kravene. 

SE PROGRAMMET PÅ NÆSTE SIDE...

Kvalifikationssystemet Achilles er et vigtigt vurderingsparameter for 
mange virksomheder i den norske offshorebranche, når de skal vælge 
underleverandører. Erhvervshus Nord og MARCOD inviterer nu nordjyske 
virksomheder til et gratis gå-hjem-møde om Achilles den 6. november.

SÅDAN blIvER DIN vIRKSOMhED KlAR 
TIl AChIllES 

Tid og sTed
Onsdag den 6. november klokken 15.00 - 16.30 Kattegat Siloen, stuen, konferencelokale 1, 9900 
Frederikshavn. Mødet er gratis og åbent for alle. Der vil blive serveret kaffe og kage. 

Tilmeld dig her 
Seneste tilmelding er den 1. november. Tilmeld dig her : https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/11/  
Obs: Minimum 10 deltagere for afvikling af arrangementet.

GÅ hJEM MØDE - 06.11.13 iNViTATioN



Kontakt: 
Telefon: 98 45 80 00
Mail: info@erhvervshusnord.dk 

Adresse:
Erhvervshus Nord i Kattegat Siloen 
Silovej 8., 1.sal
9900 Frederikshavn

ProgrAm 

15.00 - 15.05
Velkommen v/ Christine Lunde, MARCOD

15.05 - 15.35
Indlæg v/ Charlotte Venzel, Achilles Information ApS. 
hvem er Achilles? hvordan er processen? De vigtigste krav til 
leverandøren. Fordele for leverandøren ved en godkendelse i 
Achilles JQS. brug af Achilles JQS fra en indkøbers side.

15.35 - 16.10
Indlæg v/ Lene Bildtoft, ArbejdsmiljøEksperten. 
Sådan kommer jeres virksomhed i gang med at kvalificere sig til 
Achilles. For at kvalificere sig skal en række krav inden for
Arbejdsmiljø, Kvalitet, Miljø og CSR være opfyldt og kunne 
dokumenteres. Nogle virksomheder opfylder allerede kravene og 
kan gå direkte til dokumentationen. Andre skal have nogle forhold på 
plads inden for de fire temaer.

16.10 - 16.30 
Indlæg v/ Ole Nygaard, direktør i Victor A/S.
victor A/S, som leverer køle- og rørløsninger til offshoreindustrien, 
den maritime industri samt energiområdet, har siden 2011 været 
certificeret i Achilles. Direktør Ole Nygaard vil fortælle om deres 
overvejelser om at blive optaget i Achilles, certificeringsprocessen 
og betydningen af at have Achilles. 

iNViTATioN


