
Bio-Works är nu recertifierade enligt ISO
9001:2015
Bio-Works har under 2021 fortsatt arbetet med att kontinuerligt förbättra sitt
kvalitetsledningssystem enligt den internationella standarden ISO 9001:2015. I mars blev det
klart att Bio-Works har klarat de högt ställda kraven och företaget är nu re certifierat.  

”Vi är väldigt glada och stolta över att omprövningen av ISO 9001:2015 nu är godkänd och
certifikatet är uppdaterad – en stark, tvärfunktionell teaminsats av Bio-Works medarbetare
gjorde det möjligt för oss att leverera en förstklassig revision” säger Jonatan Svedmyr, Director
of Quality Assurance, på Bio-Works.

Kvalitetssystemet ISO 9001:2015 introducerades fullt ut i organisationen i januari 2019. Bio-
Works har under februari reviderats av Intertek, en extern certifieringsorganisation och på nytt
blivit godkända vilket innebär att ledningssystemet lever upp till standardens krav. Standarden
är harmoniserad med EU:s regelverk och ett godkänt certifikat visar på bolagets förmåga att
tillhandahålla produkter som konsekvent uppfyller kundernas krav och gällande lagkrav.

” Verksamheten har ett ledningssystem som är väl anpassat för verksamheten som också
utvecklas i takt med organisationens tillväxtambitioner. Flertalet indikatorer visar också på bra
utfall som kundnöjdhet och leveransprecision,” ”Bra fokus på säkring av produktkvalitet ” --
Utdrag ur revisionssammanfattningen från Intertek.

ISO-certifieringen omfattar produktutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning.
Genom att utforma ett kvalitetsledningssystem med starkt kundfokus där samtliga processer och
rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard säkerställer Bio-
Works att man fortsätter att leverera produkter och tjänster i enlighet med de krav marknaden
efterfrågar. Certifieringen är resultatet av ett systematiskt arbete som ständigt måste pågå och
prioriteras för att kunna erbjuda produkter med högt kundvärde.
 

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce,
vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Om Bio-Works

Bio-Works hjälper läkemedelsbolag och forskare att nå sina mål för renhet och kvalitet, från
laboratorieforskning till kommersiell produktion i stor skala. Tillsammans med våra kunder och partners
utvecklar vi innovativa lösningar för proteinrening som gör viktiga läkemedel tillgängliga för alla.Vår
vision är en bioteknikbransch som omfamnar utveckling och bygger vidare på nya metoder och idéer.
WorkBeads™, Bio-Works nästa generations-, agarosbaserade produkter, används för rening av
proteiner, peptider och andra biomolekyler - resultatet blir renare läkemedel och säkrare diagnostik. 

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Vi
levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av direktförsäljning och
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distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet
ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North (”BIOWKS”), och FNCA Sweden AB är
Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-works.com.


