
Business Assurance

VIDEN, DER 
FLYTTER 
VIRKSOMHEDER



Det kræver ny viden og nye kompentencer 
at skabe nye resultater for din virksomhed. 
Ingen udvikler sig ved at blive ved med at 
gøre det samme.

På DNV GLs kurser og uddannelser får du viden, 
værktøjer og træning i arbejdet med ledelsessystemer, 
standarder og audit, der hjælper dig til at skabe 
resultater i dit arbejde.

Du vil opleve, at kurserne hos DNV GL altid er 
virkelighedsnære og tager udgangspunkt i de 
udfordringer, du og din virksomhed har. Det er 
vigtigt for os, at du kan tage den læring, du får, med 
hjem og bruge den med størst mulig effekt. At du 
kan omsætte det lærte til din virkelighed.

I denne brochure får du overblik over, hvad vi kan 
tilbyde. På vores hjemmeside www.dnvgl.dk/kurser 
kan du dykke ned i alle detaljerne om de enkelte 
kurser og uddannelser. Find det, der passer dig og 
dine ambitioner og dit behov for udvikling.

Velkommen på kursus i DNV GL.

FÅ VIDEN OG VÆRKTØJER
TIL AT SKABE RESULTATER
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Et kursus hos DNV GL begynder og 
slutter ikke med selve undervisningen. 
Det begynder allerede før kurset med de 
mål, du sætter dig. Og det fortsætter med, 
hvordan du følger op og beslutter dig for 
at arbejde videre med din nye viden, når 
kurset er afsluttet.

Du vil opleve, at kurset er fokuseret på, at du som 
deltager får trænet mest muligt i det nye, du skal lære. 
Det betyder, at du i stort omfang selv skal på banen. 
Der vil være gruppearbejde, cases, øvelser og 
feedback, for vi ved, at al læring starter med, at du selv 
får lov til at træne.

Det er kort sagt det, vi forstår ved:
Training with impact.  Knowledge to grow.

TRAINING
WITH IMPACT.
KNOWLEDGE
TO GROW

”DE KLART MEST KVALIFICEREDE OG 
DEDIKEREDE UNDERVISERE, JEG NOGENSINDE 
HAR MØDT! UNDERVISERNES STÆRKE 
FAGLIGHED OG GODE PERSONLIGE EGENSKABER 
GJORDE KURSET TIL EN RIGTIG GOD OPLEVELSE 
OG LÆRING, SOM JEG EFTERFØLGENDE KAN 
BRUGE I MIT ARBEJDE.”
Lene Birk, Global Quality Project Manager, VELUX 
Deltog i CQI-IRCA QMS Lead Auditorkursus
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Det er vigtigt for os, at du får den kursusløsning, der er den rigtige 
for dig og dine medarbejdere. Derfor gør vi vores bedste for at 
afklare, hvad I har brug for og hvordan vi hjælper jer videre med 
den kompetenceopbygning, der flytter noget for jer.

STÅ STÆRKERE MED 
DEN RIGTIGE LØSNING

OM DIN VIRKSOMHED ER CERTIFICERET
EFTER EN ELLER FLERE STANDARDER,
OM I OVERVEJER EN CERTIFICERING 
ELLER I BLOT ØNSKER AT BENYTTE 
STANDARDERNE SOM INTERNT 
VÆRKTØJ TIL AT SKABE RESULTATER
– VORES KURSER ER DEN DIREKTE VEJ 
TIL VIDEN OG BRUGBARE VÆRKTØJER.

Vi tilbyder åbne kurser, virksomhedsinterne kurser,
webinarer og e-learning.

Vi har et bredt udvalg af åbne kurser inden for ledelses-
systemer, standarder og audit. Vi tilbyder grundlæggende 
kurser til dig, der er ny i arbejdet med ledelsessystemer 
og advanced kurser for dig, der er mere erfaren men 
ønsker at udvikle dine kompetencer og dine færdigheder. 
På de åbne kurser får du viden og værktøjer i det på-
gældende emne samtidig med, at du kan lade dig 
inspirere af dine medkursisters udfordringer og løsninger.

Vores virksomhedsinterne kurser er typisk forløb,
hvor I vælger et kursus fra vores åbne kursusudbud, som 
afholdes kun for jeres virksomhed. Kurset kan leveres 
off-the-shelf eller det kan skræddersys til jeres konkrete 
behov, strategi og forretningsmæssige mål. Et virksom-
hedsinternt kursus eller forløb sikrer fælles forankring
af det lærte og fælles retning.

Webinarer kan være den rigtige løsning, hvis din virksom-
hed opererer globalt og ønsker en fælles forankring af 
viden over grænser. Kursusdeltagerne logger sig på via fx 
Skype ved undervisningens begyndelse og har undervejs 
mulighed for at stille spørgsmål til underviseren.

Vores E-learning er gennemprøvede programmer, der er 
udviklet til at give dig effektiv træning når som helst og 
hvor som helst. Som kursusdeltager logger du ganske 
simpelt på, når det det passer dig.
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”PÅ KURSET GRUNDLÆGGENDE 
KVALITETSLEDELSE FIK JEG ET 

RIGTIG GODT OVERBLIK OVER 
STANDARDENS INDHOLD PÅ EN 

SPÆNDENDE OG VIRKELIGHEDSNÆR 
MÅDE. UNDERVISEREN VAR UTROLIG 

DYGTIG OG INSPIRERENDE, OG 
HENDES EVNE TIL AT BRUGE 

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV 
GJORDE SVÆRT TILGÆNGELIGT 

STOF MEGET LET AT FORSTÅ.”

Kristina Kristensen, QHSE Coordinator, Siemens Gamesa 
Deltog i Grundlæggende kvalitetsledelse

”PÅ DNV GL’S AUDITORKURSUS  
FIK JEG KLARHED OVER 
SAMMENHÆNGEN MELLEM 
STANDARD OG AUDIT SAMT 
EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL 
AT ARBEJDE VIDERE MED 
KVALITETSLEDELSESSYSTEMET 
DERHJEMME. UNDERVISERNE  
VAR VELFORBEREDTE OG 
PROFESSIONELLE, FAGLIGT  
SKARPE OG MEGET 
INSPIRERENDE.”

Line Henriette Broen, geolog, Aarhus Kommune 
Deltog i Auditorkursus i kvalitetsledelse

5   



Hos DNV GL bestræber vi os på at kunne tilbyde det bedste og 
mest omfattende kursusprogram inden for ledelsessystemer, 
standarder, processer og audit.

På denne side får du overblikket over, hvilke fagområder vi kan tilbyde træning i, 
og på vores hjemmeside www.dnvgl.dk/kurser kan du dykke ned i alle detaljerne 
om de enkelte kurser, der alle har til formål at klæde dig på i dit daglige arbejde. 
Hvis du ikke finder, hvad du søger, er du altid meget velkommen til at kontakte os. 
Klik på områderne nedenfor og se vores kursusudbud.    

VORES
KURSUSOMRÅDER

LEDELSES- 
SYSTEMER

INFORMATIONS-
SIKKERHED RENGØRINGSKVALITET

ARBEJDS-
MILJØ-

LEDELSE

KVALITETS-
LEDELSE

LEGEPLADS-
SIKKERHED

AUDITORKURSER

6

https://www.dnvgl.dk/services/fremtidens-ledelsessystem-113141
https://www.dnvgl.dk/services/fremtidens-ledelsessystem-113141
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-informationssikkerhed-88811
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-informationssikkerhed-88811
https://www.dnvgl.dk/assurance/kurser/tema/insta800.html
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-arbejdsmiljoledelse-56654
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-arbejdsmiljoledelse-56654
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-arbejdsmiljoledelse-56654
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-kvalitetledelse-56651
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-kvalitetledelse-56651
https://www.dnvgl.dk/training/legepladsinspektorkursus-28455
https://www.dnvgl.dk/training/legepladsinspektorkursus-28455
https://www.dnvgl.dk/assurance/kurser/auditorkurser.html


FØDEVARE-
SIKKERHED APQP4WIND

ARBEJDS-
MILJØ-

LEDELSE

RISK MANAGEMENT
OG PROCESSER

MILJØ- OG 
ENERGI- 

LEDELSE

””KVALITETSLEDERUDDANNELSEN HAR FOR MIG VÆRET ET 
VENDEPUNKT FAGLIGT OG PROFESSIONELT. UDDANNELSEN HAR SAT 
MIG I STAND TIL AT HAVE OVERBLIK OVER OG KENDSKAB TIL ALLE 
ELEMENTER, DER INDGÅR I KVALITETSLEDELSE. JEG HAR FÅET NOGLE 
RIGTIG GODE VÆRKTØJER, SOM KAN BRUGES MEGET BREDT. DA JEG 
TOG UDDANNELSEN ARBEJDEDE JEG MED LEVERANDØRKVALITET. 
SIDENHEN HAR JEG FÅET NY STILLING SOM HEALTH & SAFETY 
MANAGER, OG OGSÅ HER DRAGER JEG STOR FORDEL AF LÆRINGEN I 
KVALITETSLEDERUDDANNELSEN. MINE BEDSTE ANBEFALINGER.”

Louise Schøsler Eriksen, Health and Safety Manager, Kamstrup A/S 
Deltog i Kvalitetslederuddannelsen

Se alle vores
kurser på

www.dnvgl.dk/kurser
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https://www.dnvgl.dk/services/kurser-og-arrangementer-inden-for-fodevareomradet-56657
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-og-arrangementer-inden-for-fodevareomradet-56657
https://www.dnvgl.dk/apqp4wind/index.html
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-arbejdsmiljoledelse-56654
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-arbejdsmiljoledelse-56654
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-arbejdsmiljoledelse-56654
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-risk-management-og-processer-113122
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-inden-for-risk-management-og-processer-113122
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-miljoledelse-56653
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-miljoledelse-56653
https://www.dnvgl.dk/services/kurser-miljoledelse-56653
https://www.dnvgl.dk/assurance/kurser.html


DNV GL BA Denmark A/S
Tuborg Parkvej 8, 2
DK-2900 Hellerup

DNV GL BA Denmark A/S
Vandmanden 36
DK-9200 Aalborg SV

DNV GL BA Denmark A/S
Runetoften 14, 1
DK-8210 Aarhus V

DNV GL BA Denmark A/S
Bødkervej 7A, 3th
DK-7000 Fredericia

DNV GL BA Denmark A/S
Dokken 10
DK-6700 Esbjerg

DNV GL er et af verdens førende certificeringsorganer. Vi hjælper vores kunder med at sikre virksomhedens resultater inden for ledelse, 
produkter, medarbejdere, udstyr og leverandørstyring gennem certificering, verifikation, assessments, kurser og kompetenceudvikling. 
Vi indgår partnerskaber med vores kunder og hjælper dem med at opbygge bæredygtige forretninger og skabe troværdighed i forhold 
til virksomhedens interessenter. DNV GL opererer i mere end 100 lande, hvor over 13.000 medarbejdere dagligt arbejder engageret på 
at hjælpe vores kunder med at gøre verden SAFER, SMARTER AND GREENER

dnvgl.dk/kurser

Vi hjælper dig gerne med at afgøre, hvad der er det 
rigtige valg for dig selv eller din virksomhed.
Kontakt os for en afklarende samtale.

HAR DU BRUG
FOR HJÆLP?

VORES KONTORER

Birgit Lund Nielsen
Training Manager
E-mail: birgit.lund.nielsen@dnvgl.com
Tel: +45 39 45 70 93

Charlotte Nielsen
Kursuskoordinator
E-mail: charlotte.nielsen@dnvgl.com
Tel: +45 39 45 70 61

SAFER, SMARTER, GREENER


