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Zveme Vás na školení interních auditorů systémů řízení.
Proškolený interní auditor není jen podmínka normy, ale také Vám pomůže lépe řídit
a udržovat zavedený sytém ve Vaší společnosti a pomůže tak dosáhnout lepších
výsledků a výkonosti celé společnosti.
Pro co nejlépe připravený seminář si Vás dovolujeme požádat o vyplnění přiloženého
dotazníku.
Termín školení:
Místo školení:

2.6.2022 od 9:00
Kampus Technické univerzity v Liberci, budova G

Obsah školení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznámení se základními požadavky normy ISO19011:2018.
Kontext organizace – význam, požadavky, nástroje
Vedení organizace – odpovědnost managementu, zaměření na zákazníka
Řízení rizik
Politika a cíle, plánování
Podpora – řízení zdrojů, monitorování a měření, znalosti, kompetence, povědomí
Řízení provozu, komunikace, výroba a poskytování služeb
Externě poskytované procesy
Řízení neshodných výstupů
Hodnocení výkonnosti
Představení exkluzivních možností spolupráce TUL na projektech VaV a jiných.
Možnost exkurze do CXI TUL (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a
inovace)

Konec školení mezi 14 a 15 hodinou, následně bude pro zájemce organizovaná
prohlídka prostor CXI TUL.
Všichni účastnící školení obdrží písemný materiál k tématu a osvědčení o
absolvování kurzu.
Seminář povede Bc. Jindra Suchardová
Během semináře bude připraveno malé občerstvení.
Cena:
3 500,- Kč bez DPH,
3 000,- Kč bez DPH pro stávající klienty ACM Czech, s.r.o. nebo REGIOINFO, s.r.o.
V případě zájmu prosím uhraďte částku na účet: 78-6249440287/0100 a jako VS
uveďte IČ Vaší společnosti a do zprávy pro příjemce jméno společnosti.
ACM Czech, s. r. o. zapsáno v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 12394
IČO 250 20 862; DIČ CZ25020862
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Závazná přihláška na školení interních auditorů:
Jméno účastníka(ů):
Společnost:

Společně s platbou prosíme pošlete zpět vyplněnou přihlášku
Níže prosíme vyplňte dotazník, pomůžete nám tak připravit kvalitní školení.
1. Označte prosím všechny standardy, na které se máme během školení více
zaměřit

ISO 9001
Řízení kvality

ISO 14001
Environment

ISO 45001
BOZP

2. Díky spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Vám můžeme nabídnout
unikátní prohlídku laboratoří TUL. Dejte nám prosím vědět, zda budete mít o tuto
prohlídku zájem.

ANO

NE

Podrobné informace Vám přineseme s blížícím se školením.
Vyplněný dotazník prosím zašlete zpět na email zdarsky@acmcert.cz
Děkujeme a budeme se na Vás těšit
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