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Kursus

Lead Auditor uddannelse, 5 dages kursus med eksamen.

Målgruppe

•

Alle medarbejdere med auditinteresse, men særligt målrettet auditorer og ledere.

•

Et forudgående kendskab til ISO standarder vil være en fordel.

Formål

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 ledelsessystemet i teori og praksis samt at træne deltagernes evne til
selvstændigt at vurdere indsatsområder og forholde sig til mulige løsninger.

Indhold

De enkelte elementer i standarden gennemgås og tolkes med henblik på at simplificere og lette tunge ISO procedurer.
Kurset gennemføres med praktiske øvelser, cases, debatter, rollespil og masser af
eksempler fra hverdagen (fx bench marking).
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

•

Planlægning, gennemførelse og afslutning af interne audits og 3. parts audits.

•

Brugen af standarden som et ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens stabilitet i
hverdagen såvel som i vækst.

•

Teori, praksis og tolkninger af standardens enkelte punkter.

•

Forståelse af rollen som kvalitetsansvarlig og auditor.

•

Forståelse for topledelsens rolle i implementeringens effektivitet.

•

Kurset varer 5 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 eksamensbevis.

•

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

18.500,- 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.

