TANÁCSADÓK
MOLNÁR ATTILA
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Molnár Attila vagyok vezetési tanácsadó. Több, mint húsz éve foglalkozom vezetési tanácsadással. Fő szakterületeim az üzletviteli tanácsadás, ISO szabványok szerinti rendszerek kiépítése
és auditokra való felkészítés. Vállalkozásunkat a MADEA Bt-t 1998-ban alapítottuk.

Tevékenységünk:
Elsősorban kis és középvállalkozások számára végzünk tanácsadási szolgáltatásokat.
Az új piaci lehetőségek megszerzése, a piacon maradás, az új és állandóan változó piaci
igényeknek való megfelelés komoly feladatot jelent minden gazdasági szervezet számára. Ehhez
nyújt segítséget cégünk:
- irányítási rendszerek ISO 9001 és ISO 14001 szabvány, EMAS, stb. követelményei szerinti
kiépítésével, a független, harmadik fél általi tanúsításra (hitelesítésre) felkészítéssel,
- külön igény alapján a kiépült rendszer fejlesztésével, folyamatos karbantartásával,
- belső auditálással,
- külső (vevői) auditokra való felkészítéssel,
- oktatással,
- belső auditorok felkészítésével, képzésével (helyszínen is),
- egyedi igények szerinti oktatások, képzések elvégzésével,
- felnőttképzési intézmények felkészítése akkreditációra.
Munkánk során törekszünk arra, hogy a rendszer ne csak egy dokumentáció (papírhalom) legyen,
hanem valóban segítse a cégnél zajló folyamatokat, azok fejlesztését.

Referenciák:
A piac ahol az elmúlt évek során ISO 9001/9002, vagy ISO 14001 szabvány illetve EMAS
követelmény szerinti rendszer tanúsítása (hitelesítése) történt cégünk általi felkészítést követően:
acélszerkezet gyártás – szerelés; szerszámgyártás; autóalkatrész gyártás, merev és rugalmas
fékcsövek, hidraulika csövek gyártása; ajtó-ablakgyártás; takarmánygyártás; hőkezelés;
élelmiszergyártás; kereskedelem; építőipar; villanyszerelés, elektromos rendszerek építése; vasúti
jármű dinamó és generátor felújítása; lemezmegmunkálás, pénztárgépfiók – transzformátor –
háztartási kisgépgyártás; beruházás szervezés; vezetési tanácsadás; építőipari lebonyolítás –
pályáztatás; takarítás; biztonságtechnikai rendszerek telepítése, üzemeltetése; ipari melléktermék
hasznosítás; üvegipari feldolgozás, közúti szállítás, szállítmányozás; ipari ragasztó gyártás;
fémmegmunkálás lézertechnológiával és hegesztéssel, galvanikus felületkezelés; nyelvoktatás és
felnőttképzés; gépjármű vezetőképzés; élőerős objektum védelem; mérnöki tervezés; gyógyászati
eszközök, termékek kereskedelme; építőipari szigetelőanyag-gyártás és forgalmazás //:EPS; PIR
(PUR)://; fémöntés.
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Jelenlegi élő szerződéseink alapján az alábbi területeken tevékenykedünk:
A fenti ágazatokban működő társaságok irányítási rendszereinek karbantartása, fejlesztése, belső
auditok elvégzése, közreműködés a vevő/beszállító kapcsolatok javításában: Autóalkatrész gyártás,
merev és rugalmas fékcsövek, hidraulika csövek gyártása; Mezőgazdasági gépalkatrészgyártás –
galvanizálás; Lemeztermékek gyártása; Építőipari betontermékek gyártása (CE); Építőipari
szigetelőanyag-gyártás; fémöntés.
Csak nemzetközi akkreditációval rendelkező Tanúsítóval dolgozunk együtt!
-

ÉMI TÜV SÜD (volt TÜV Bayern) a MADEA Bt. Tanúsítója
TÜV Rheinland Intercert
SGS
Det Norske Veritas
TÜV Ausztria
TÜV Hannover
Bureau Veritas Magyarország Kft.

Amit még tudni szeretne, feltétlenül kérdezze meg találkozásunk alkalmával, vagy egyéb
elérhetőségem felhasználásával.
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