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Kursus

Intern Auditor uddannelse, 2 dages kursus
Teori og praksis i forbindelse med auditors rolle og interne audit jf ISO og OHSAS

Målgruppe

Formål

•

Alle medarbejdere med interesse for ledelsessystemer

•

Der kræves ikke kendskab til standarderne

At give deltagerne overblik over ISO 9001, ISO14001 og OHSAS 18001, så de er i
stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på krævede auditaktiviteter.
Endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse
og udvikling af ISO ledelsessystemer i teori og praksis.

Indhold

De enkelte elementer i standarderne gennemgås og tolkes med henblik på at simplificere og lette tunge ISO procedurer.
Kurset indeholder gruppearbejder, hvor teorien omsættes til praktiske eksempler
samt rollespil.
Der orienteres om anvendelse af it-systemer til aktiv styring af ledelsessystemer.
Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a.:

Praktiske forhold

•

Grundlæggende principper i standarden

•

Planlægning af audit fra start til slut

•

Teori, praksis og tolkninger vedr. audit

•

Forståelse af rollen som kvalitetsansvarlig og auditor

•

Kurset varer 2 dage fra kl. 09.00 til 16.30.

•

Der deltager mellem 6 og 12 personer pr. kursus

•

Eventuel overnatning kan arrangeres individuelt i forbindelse med tilmelding

•

Kurset afsluttes med kursusbevis og eventuel eksamen hvis det ønskes

•

Kurset afvikles i samarbejde med Senior konsulent Poul Feilberg, indehaver af
rådgivningsvirksomheden Feicon ApS samt leadauditor hos Det Norske Veritas
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Kursussteder

Der afholdes kurser i hovedstadsområdet og i Midtjylland.

Kursustider

Aktuelle kurser oplyses på telefon 70 20 65 73.

Pris

6.800,- kroner ex. moms pr. person som inkluderer forplejning og kursusmaterialer.

Tilmelding

Tilmelding til kursus kan ske skriftligt til kursus@nitob.dk såvel som telefonisk på
70 20 65 73 med bindende tilmelding fra 3 uger før kursusdato.

Forbehold

Der tages forbehold for udsolgte kurser, eventuelle aflysninger ved manglende tilslutning og ændring af kursussteder

www.nitob.dk

Nitob A/S tilstræber, at alle oplysninger og produktspecifikationer er korrekt
angivet. Der tages forbehold for fejl, ændrede produktspecifikationer og priser.

