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Nyhetsbrev
I Swedacs nyhetsbrev får du ta del av det senaste om myndigheten, ackreditering,
reglerad mätteknik och marknadskontroll.
Vill du läsa om något särskilt? Hör av dig till Swedac.

Swedac hjälper Jordanien med ackreditering
Swedac hjälper Jordanien att bygga upp sin ackrediteringsverksamhet. En satsning
som enligt Magnus Pedersen på Swedac kommer att gynna handeln i båda länderna.
Läs mer...

Ny rapport om nyttan av ackreditering för
svensk export
En ny rapport visar att ackrediterade organ tycker att ackreditering är viktigt för
verksamheten och underlättar internationell handel. Samtidigt finns det nya lagförslag
från EU som medför en risk för ökad administrativ börda samt ökade kostnader för
företagen. Läs mer...

Viktigt möte om Ädelmetallkonventionen
Sverige och Swedac stod värd för Ädelmetallkonventionens vårmöte. Det blev ett
möte där många viktiga beslut fattades. Läs mer...

Så gick det för Dr Eve Gadzikwa
Det har gått ett år sedan Dr Eve Gadzikwa, chef för Standards Association of Zimbabwe, tillsammans med ett 30-tal andra höga chefer och regeringstjänstemän från sju
länder i södra Afrika hade avslutning efter ett fyra veckor långt utbildningsprogram hos
Swedac. Läs mer...

Nio av 40 följer med Swedac till Borås
Nio av de 40 personer som får sina tjänster flyttade till huvudkontoret när Swedacs
stockholmskontor läggs ner har valt att följa med myndigheten till Borås. Det är
betydligt fler än vid tidigare utlokaliseringar av statliga myndigheter, då i genomsnitt en
av 20 medarbetare har flyttat med sin myndighet. Läs mer...

Vad är du bäst på? Oavsett vad svaret är, är vi rätt
säkra på att vi behöver dig. Vi söker experter inom
många sakområden för konsultarbete som teknisk
bedömare.
Swedacs twitter

Kalendarium
Marknadskontrolldagen
DATUM: 18 april
PLATS: Stockholm

Ädelmetallkonventionens kommittémöte
DATUM: 20 april
PLATS: Stockholm

Världsmetrologidagen
DATUM: 20 maj
PLATS: Internationellt

Tillsynsforum Vårkonferens
DATUM: 23 maj
PLATS: Stockholm

Följ oss på

www.swedac.se

