SERVIZO

Xestión por procesos

// Sector
Cosmética

// Localización
O Carballiño

// Ano de constitución
2008

// Nº empregados
12

// Descrición da empresa
Iuvenor é unha empresa adicada á fabricación de cosméticos para
terceiros, e está especializada no desenvolvemento de liñas de alta
calidade para diferentes sectores: farmacéutico, estética, hoteis,
grandes superficies...

Andrea Vázquez
Directora técnica
Iuvenor LAB

Os seus clientes están repartidos por todo o territorio español, pero
tamén se ubican noutros países, como por exemplo, en Portugal,
Bélxica e mesmo fóra do continente europeo, México, Colombia ou
República Dominicana.

“A clave do éxito foi o asesoramento e a axuda dos
profesionais que nos acompañaron durante o proceso”
Andrea Vázquez. Directora técnica de Iuvenor LAB

// Descrición do proxecto
Iuvenor contaba cun proceso productivo que cumpría
os máis altos estándares de calidade, pero a pesar
diso, a empresa aínda non dera o paso de implementar
unha norma ISO que lles permitise obter unha
certificación de carácter externo.
Os seus responsables querían que a calidade do seu
servizo fose certificada por un organismo externo de
carácter independente.

Consigue os teus obxectivos
dende a propia empresa

// O resultado
Grazas á súa participación no programa, Iuvenor deu
un salto na calidade dos seus servizos. A empresa
revisou o seu sistema de calidade e, posteriormente,
adaptouno á norma requerida. Por outra parte,
desenvolveron un proceso de implementación do
mesmo durante varios meses.
Todo isto traduciuse nun importante beneficio
comercial, xa que ó estar baixo unha norma
armonizada, puido simplificar o proceso de validación
como proveedor para novos clientes.
En definitiva, a empresa adaptou e mellorou os seus
procesos para cumprir os estándares de calidade que
lles esixía a norma.

Foi unha grande axuda
contar con Re-aciona, xa
que nos facilitou a
oportunidade de dar un
salto na garantía da calidade
dos nosos servizos“

Andrea Vázquez
Directora técnica de Iuvenor LAB

// Web
http://iuvenor.es/
// Vídeo
Ver video

Re-acciona
Programa para a mellora da competitividade das pemes galegas posto en marcha polo Igape e que
conta coa cofinanciación da Unión Europea a través do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

