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HVEM ER VI?

Med afsæt i mange års erfaring med certificeringer 
har der vist sig en generel kløft mellem virksom-
hedens ønske om et nemt og tilpasset ledelses-
system, der passer til deres behov og rådgiveres 
tendens til at forholde sig til standardens krav, 
før de forholder sig til den enkelte virksomheds 
situation. Det resulterer ofte i standardløsninger, 
der gør certificeringen unødvendigt tung i det 
daglige, og gør certificeringen mere til en pligt end 
et redskab for virksomheden.

Derfor stiler vi efter at skære alt overflødigt fra og 
analyserer virksomhedens arbejdsgange og behov 
ind i standardens ramme frem for omvendt. Vi 
sørger for, at ledelsessystemet er funktionelt og let 
håndterligt i det daglige, samtidig med at standar-
dens krav overholdes.

Virksomheden merrild-jensen er startet op af 
Thomas Merrild Jensen i 2017. Med sin baggrund 
som håndværker, har Thomas været ude i marken 
og kender til forholdene på en arbejdsplads på 
et jordnært niveau. Ligeledes har han mange års 
erfaring med ledelse, hvoriblandt han har haft det 
store overblik i flere større virksomheder såsom 
Banedanmark, Ørsted og på Thule Air Base. 

I merrild-jensen er vi derfor opmærksomme på 
både at have medarbejdere og ledelse for øje. Det 
er dermed en grundsten i merrild-jensens tanke-
gang, at man ikke kun tænker ledelse oppefra og 
ned, men at man har fokus på, at ledelsessystemet 
afspejler alle ansattes behov og hverdag og funge-
rer for alle led i virksomhedens processer.

Opstart i 2017

Tilgang til faget
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HVORFOR OS

Vi har mere end 20 års erfaring med certificeringer og implemente-
ring af ledelsessystemer.

Vi har arbejdet med virksomheder i alle størrelser og har kendskab 
til, hvordan forholdet mellem ressourcer og behov forholder sig i 
både små, mellemstore og store virksomheder.

Vi kan trække på et stort netværk og er i stand til at dække en lang 
række ISO-standarder.

Vi arbejder ud fra, at en certificering skal være nem og operationel, 
så den frigiver ressourcer og kan mærkes på bundlinjen. 

Referencer

”merrild-jensen bragte os succesfuldt gennem 
ISO-standardernes komplekse verden. 

Vi kan kun anbefale et par dage i selskab med 
merrild-jensen – stor professionalisme, smitten-
de energi og den dybe faglige indsigt fornægter 

sig ikke.”

”merrild-jensen hjalp os på perfekt vis 
til, at vi selv fik udarbejdet de forskellige 
delelementer, der var nødvendige for at 
dokumentere processer og kvalitetsle-
delsessystemer. Jeg kan kun give mine 

varmeste anbefalinger.”

”Thomas Merrild Jensen har været en god 
support og støtte hele vejen igennem. Han har 
holdt fast i, at det er vigtigt, at vi selv udarbej-

der det system, der giver mest mening for os 
som virksomhed.”

Henrik Haarsløv
Senior advisor, Københavns Lufthavne

Danny Stoltenberg Stjerne
Finance- & HR Manager, DanTools A/S

Mette Honore Poulsen
Writing & Editing Professional, Cabicon A/S
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VORES KERNEOMRÅDER

9001, 14001, 27001, 
45001 OG 50001

Intern audit

Rådgivning til jeres interne audits 

Leverandøraudit

Ekstern audit

Overensstemmelses-, proces- og værdiskabende audits

GAP-Analyse

Rådgivning

Udarbejdelse af systemdokumentation

Projektstyring

Hjælp til valg af software

Certificeringsrådgivning

Audits
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SÅDAN ARBEJDER VI

DE FEM STEPS

Indledende GAP-analyse med 
overblik over eksisterende 
ressourcer og processer, som 
danner ramme for det videre 
forløb med henblik på nød-

vendige tiltag.

Ved indgåelse af samarbejde 
opstiller vi deadlines til im-
plementeringen af ledelsessy-
stemet. Vi er klar til processen 
lige efter indgåelse af en aftale.

Løsningsforslag i overens-
stemmelse med jeres mål, res-
sourcer, tidsplan og eksterne 

forhold.

Vi følger op på dokumenter 
og evaluerer løbende og sikrer, 
at jeres deadlines overholdes, 

indtil processen er færdig.   

Vi foreslår, at vi afrunder med 
en evaluering i form af en af-
sluttende rapport, som vil 
være en hjælp og guide til jer 

fremover.  

Uforpligtende 
møde

Oplæg til  
opgaveløsning  

og tilbud

Indgåelse af 
samarbejde

Gennemførelse  
af opgaven

Afslutning og 
evaluering
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ANSVARLIG VIRKSOMHED

Der stilles i dag i højere grad krav til virksomheders ansvarlighed og 
bæredygtighed fra omverdenen, end der førhen har været krav til. Nog-
le krav er nedfældet juridisk, mens andre ligger mere implicit i kunders, 
interessenters og ansattes forventninger om, at virksomheden bidrager 
til en mere forsvarlig udvikling. Efterspørgslen er derfor støt stigende på 
virksomheder, der tager deres samfundsansvar alvorligt.  
Ved at blive certificeret viser virksomheder, at de tager tydelige skridt i 
retning mod en mere ansvarlig dagsorden, og at de imødekommer efter-
spørgslen på ansvarlige virksomheder.  
 
I merrild-jensens certificeringsrådgivning hjælper vi virksomheder med 
både at sætte fornuftige målsætninger, samtidig med, at vi sørger for, at 

virksomheden kommer i hus med sine mål. I vores rådgivning tilbyder 
vi også, at certificeringens målsætninger ligeledes styrker virksomhedens 
CSR-profil og er med til at bidrage til FN’s verdensmål, hvilket i højere 
grad vil fremhæve det samfundsansvar, virksomheden påtager sig.  

Det er vigtigt, når man sætter nogle mål, at det også giver mening for 
virksomheden. Vores rådgivning vil derfor altid sikre at finde løsninger, 
som virksomheden også vil kunne få gavn af. Ligeledes er det også vig-
tigt at følge op på indsatsen og sørge for, at man holder sig inden for  de 
opsatte rammer, som virksomheden stiller for ansvarlig drift. Her kan 
merrild-jensen tilbyde at bistå med opfølgning i form af audits af både 
virksomheden såvel som virksomhedens leverandører.

Samfundsansvar, CSR og FN’s verdensmål
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