
Súčasný certifikát vystavený: 01. február 2020 Prvý certifikát vystavený:
Platnosť certifikátu do: 31. január 2023 ISO 9001 - 11. január 2002 
Identifikačné číslo certifikátu: 10237265

Certifikát

P.G. Cornelissen

Area Manager North Europe

Vystavené v: Lloyd's Register EMEA

v zastúpení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited  

           

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystavené v: Lloyd's Register EMEA, Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastúpení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, 
Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Potvrdzujeme, že systém manažérstva spoločnosti:

Trexima Bratislava, spol. s r. o.
Drobného 29/3431, 844 07 Bratislava, Slovensko

bol schválený spoločnosťou Lloyd's Register podľa nasledujúcich štandardov:

ISO 9001:2015
Číslo zmluvy: ISO 9001 – 0051178

Rozsah certifikácie je uplatnený na:

Štatistické zisťovania a výskum miezd, nákladov práce, produktivity, pracovných a životných podmienok, zamestnanosti a rodovej 
rovnosti, analýza štatistických údajov, realizácia analyticko-štatických štúdií a poskytovanie výsledných produktov orgánom štátnej 
správy a ďalším tuzemským a zahraničným inštitúciam. Poradenská a expertízna činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov a 
produktivity. Tvorba a implementácia komplexných sústav povolaní a kvalifikácií, monitorovanie a prognózovanie potrieb trhu práce.
Vývoj a implementácia informačných systémov, softvérových riešení a projektov v oblasti trhu práce a regionálneho rozvoja.


