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Gæðastund í hádeginu 

Þann 25. mars sl. stóð Gæðastjórnunarfélag Norðurlands fyrir „gæðstund í hádeginu“ þar sem boðið 
var uppá tvo stutta fyrirlestra tengda gæðamálum. Þar flutti Sigurður Pétur gæðastjóri Norlandair  
erindið „Réttaráhrif þess að hafa ekki virkt gæða- og öryggiskerfi“ og Hanna Dögg gæðastjóri MS á 
Akureyri flutti erindið „Er hægt að selja gæði“. Bæði erindin voru fróðleg og skemmtileg og fá Hanna 
og Sigurður bestu þakkir fyrir.  

 
 

 

Samstarf Gæðastjórnunarfélags Norðurlands og Háskólans á Akureyri 

Nú er komið á hreint að dagana 1.–5. júní nk. munu Gæðastjórnunarfélag Norðurlands og Háskólinn á 
Akureyri standa fyrir námskeiði í gæðastjórnun og fer það fram í húsnæði HA. Þar verða hugtök eins og 
stefnumótun, gæðastjórnun, gæðakostnaður, umbótaferlar, gæðahandbók, innri úttektir, rýni 
stjórnenda, umhverfis- og öryggismál og innri markaðssetning tekin fyrir. Verið er að leggja lokahönd 
á skipulagningu og er stefnt á að auglýsingar um námskeiðið birtist í byrjun maí.  

 

 

 

Á næstunni – námskeið í innri markaðssetningu gæðastjórnunar 

Þann 12. maí nk. milli kl. 11:00 og 16:00 stendur félagið fyrir námskeiðinu „Innri markaðssetning 
gæðastjórnunar“ í samvinnu við Focal. 

Á námskeiðinu, sem fram fer á Greifanum, verður kynnt hvernig hægt er að innleiða verklag með 
virkum hætti og verður m.a. farið yfir: 
- Mikilvægi „empowerment of employees“ eða virkjunar starfsfólks í innleiðingu gæðastjórnunar 
- Leiðir til innri markaðssetningar á verklagi  
- Gerð innri markaðsáætlunar 
 
Kennari er Kristín Björnsdóttir, MS í markaðsfræði og ráðgjafi hjá FOCAL. Einnig mun Sigurborg 
Daðadóttir yfirdýralæknir flytja erindið „Gæðastrumpar Matvælastofnunar“.  
 

Verð fyrir starfsmenn aðildarfélaga er 21.000 kr. en fyrir aðra er gjaldið 25.000 kr.  
Hádegismatur og kaffi er innifalið í þátttökugjaldi. 
Nánari upplýsingar munu berast til félagsmanna í tölvupósti á næstu dögum. 
 

 

 

Hafðu samband 

Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að atburði, ábendingu eða vilt koma 
einhverju á framfæri. Pósthólfið okkar er gaedastjornun@gmail.com 
 

 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 
(Eðvald í Kjarnafæði, Gunnur í Norðurorku, Hanna í MS, Kristján í Slippnum og Siggi í Norlandair)  

 

“Quality is not an act, it is a habit” 
ARISTOTLE 

http://gaedastjornun.weebly.com/
mailto:gaedastjornun@gmail.com

