
 

                                                                                                                                                                                            
 
 

IFS Food netværksgruppe 

 
Har du behov for videndeling og støtte i en gruppe af fortrolige sparringspartnere, som matcher dig?  
Bliv en del af vores IFS netværksgruppe i 2022. 

 
Målgruppe 
QMS-Consult’s IFS netværksgruppe er for dig, der har brug for et fællesskab med andre kvalitets-
medarbejdere, der også arbejder med IFS Food standarden.  
 

Udbytte 
Du bliver inspireret, og møder andre ligesindede, med hvem du kan idéudveksle og få faglig sparring på 
udfordringer fra din hverdag.  
Dine faglige kompetencer udvikles og du får mulighed for at drøfte komplekse virksomhedsspecifikke 
problemstillinger i forhold til standarden på et professionelt og højt fagligt niveau. 
 

Indhold 
I netværksgruppen tager vi udgangspunkt i problemstillinger fra jeres virksomhed. Værktøjerne kan være 
case-gennemgang, sparring og besøg fra eksterne eksperter, der kan bringe nye løsninger på banen. 
Netværksmøderne er til for jer, og I kommer selv med ønsker til emner, cases eller oplæg, der kan facilitere en 
konstruktiv samtale mellem jer på møderne. Netværket bygger på fortrolighed, tillid og respekt for de 
informationer, der deles.                              
 

QMS-Consults konsulenter faciliterer mødet, herunder planlægning og afholdelse af møderne.  

Vi forestiller os, at strukturen på møderne er: 

• Velkomst, præsentation og program 

• Bordet rundt 

• ”Siden sidst” – information om nyt i standarden og hvad der rør sig inden for branchen  

• Dagens emne – relevant emne fra standarden (fx Food safety culture, food fraud, mv.) 

• Netværkssession og sparring i grupper 

• Forslag til dagens emne til næste møde 
 

Programmet udvikles og tilpasses efter medlemmernes behov og ønsker. 
 

Tid, sted og pris 
Netværksmøderne afholdes 2 gange om året (forår og efterår) hos QMS-Consult, Agro Food Park, Århus N 
eller hos en af netværksvirksomhederne.  

Mødetidspunkt: kl. 10.00-15.00 

Pris: 4.450 kr excl moms for 1 deltager (+ 50% for deltager 2). Pris refunderes ved køb af vores ydelser i 2022 

 
Kontakt  
Seniorkonsulent Seniorkonsulent 
Ingrid Bornæs   Jette Nysom 
Mobil: +45 25 71 91 31 Mobil: +45 20 87 39 38 
inb@qmsconsult.dk jnn@qmsconsult.k 
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