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GDP-udfordringer i praksis
Få input til de daglige udfordringer

Kursusfakta
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Ud fra cases diskuterer vi på kurset daglige udfordringer i forbindelse med implementering,
efterlevelse og vedligehold af GDP-reglerne.
Kurset kræver erfaring.

FORMAT
1 dag

Den kvalitetsansvarlige (RP) og GDP-nøglepersoner skal være opdaterede på deres GDPkompetencer.
På kurset får du som erfaren medarbejder mulighed for at udveksle problemstillinger med
andre med GDP-erfaring. Vi diskuterer, hvordan de daglige GDP-udfordringer kan håndteres
med udgangspunkt i cases baseret på erfaringer fra hverdagen.
Kurset er for de erfarne GDP-medarbejdere og er et supplement til kurset ”GDP-regler – krav
og fortolkninger”. Kurset er en blanding af korte teoretiske indlæg og cases og lægger op til
høj grad af deltageraktivitet.

VURDERING
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4.950 kr. ekskl. moms

På dette kursus møder du:
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Målgruppe
Den kvalitetsansvarlige (RP) og andre erfarne nøglemedarbejdere med GDP-ansvar.
Det er en forudsætning, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til gældende
GDP-regler. Har du tidligere deltaget på kurset GDP-workshop, er dette kursus ikke
relevant.

Dit udbytte

Din virksomheds udbytte

du har fået nye vinkler på dine daglige dilemmaer
du har delt dine GDP-erfaringer
du har dannet nye relationer
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din medarbejder har fået ny inspiration til at håndtere
dilemmaer
din medarbejder har fået et brugbart netværk
din medarbejder har fået opdateret sine kompetencer
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Kursusagenda
1 dag: 09.00 – 16.00
Eksempler på brug af risikovurdering
Vurdering af nye leverandører
Kontrakter med transportører
Håndtering af afvigelser under transport
Ledelsens gennemgang og overvågning af kvalitetssystemet
Kurset er en blanding af korte teoretiske indlæg og cases og lægger op til høj grad af deltageraktivitet.

English abstract
GDP - daily challenges
Focus on challenges in practice
This course o ers di erent cases as basis for discussions about the daily challenges with implementation, compliance and
maintenance of the GDP requirements within the company.
The course is for experienced employees.
The course language is Danish.
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