Razvijamo vašo vrhunskost!

Notranji presojevalec ISO 9001:2015

2.0

Intenzivni praktikum

Štirje stebri vrhunskosti

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE IN
STROKOVNO ZNANJE ZA ANALIZO
IN OCENJEVANJE KONKRETNIH
PROBLEMOV

Usposabljanje za notranje presojevalce
sistema kakovosti ISO 9001:2015 za
posameznike in podjetja
Vljudno vabljeni na intenzivni praktikum, usmerjen k iskanju rešitev: Usposabljanje za
notranje presojevalce sistema kakovosti ISO 9001:2015 za posameznike in podjetja.
Pričujoči dvodnevni intenzivni praktikum je bil razvit skladno s smernicami ISO 19011,
večletnimi izkušnjami ob vpeljavah in presojah sistema vodenja kakovosti v podjetjih ter
je zasnovan tako, da s poudarkom na praktičnih vajah in igri vlog, udeležence pripravi na
izvedbo učinkovitih presoj in jih opremi s potrebnimi veščinami.

POVEZOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ
Z RAZLIČNIH PODROČIJ
(organizacija dela, ekonomija, pravo,
HR)

PRIPRAVA PROJEKTA – NAČRTA
UKREPOV

OSVEŽITEV (FOLLOW-UP) Z
AKCIJSKIM COACHINGOM PO
IZOBRAŽEVANJU,
IZVEDBA AKCIJSKEGA NAČRTA

Po začetnem spoznavanju oz. osvežitvi zahtev standarda, se intenzivni praktikum osredotoča
na praktične vaje in igro vlog, da se bodoče notranje presojevalce opremi z učinkovitimi
tehnikami presojanja, ki so hkrati s človeškim faktorjem in etiko presojanja, steber dobre
presoje in zagotavljanja nenehnih izboljšav v podjetju.
Cilj in namen intenzivnega praktikuma:
• Pridobili boste zaokrožen pregled nad sistemom vodenja kakovosti ISO 9001:2015.
• Naučili se boste načrtovati presojo, zastaviti njene cilje in izvesti presojo kakovosti v
podjetju ter zapisati poročilo o izvedeni presoji.
• Pridobili boste sposobnost samozavestno poročati o ugotovitvah in izvesti korektivne
ukrepe.
• Povečali boste svoje strokovne kompetence s pridobitvijo veščin in naziva notranjega
presojevalca za sistem vodenja kakovosti.
• Naučili se boste upravljati s tveganji v podjetju ter nenehno izboljševati nivo kakovosti
v podjetju.
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IZVAJALCI

Litostrojska 44e
1000 Ljubljana
T: +386 (0) 599 42 160
E: prodaja@perfectus.si
W: www.perfectus.si

Tadej Jontez: univ. dipl. komunikolog, je direktor podjetja EUDACE
d.o.o., svetovalec in predavatelj s področja vzpostavitev sistemov
vodenja. Poslovno pot je po študiju iz Upravnih ved leta 1998 gradil
v mednarodnem koncernu Philip Morris International. Vseskozi je
svoja znanja nadgrajeval, svoje poslovne obveznosti pa dopolnjeval
z izobraževalnimi in svetovalnimi nalogami na različnih področjih.
V vmesnem obdobju je doštudiral na Fakulteti za družbene vede,
komunikološke smeri. Svetuje v številnih domačih in mednarodnih
družbah, malih, družinskih podjetjih, ki štejejo samo domače člane,
kot tudi velikih sistemih, ki zaposlujejo več kot 1.000 zaposlenih. Je
avtor člankov s področja uvajanja nenehnih izboljšav, podjetništva,
sistemov vodenja in strateškega poslovanja in razvoja podjetij.
Taja Andrej, presojevalka sistemov upravljanja informacijske varnosti
ISO 27001. Manager upravljanja informacijske varnosti. Kljub študiju
prava se je njena ljubezen do prava na poti združila še z ljubeznijo
do informacijskih tehnologij, varstva zasebnosti, osebnih podatkov
in varnosti. Zato je svoje usposabljanje nadaljevala na področju
informacijske varnosti, kjer je pridobila tudi naziv managerja
upravljanja informacijske varnosti, notranje presojevalke za ISO
27001 ter opravila IRCA akreditirano usposabljanje za vodilno
presojevalko za ISO 27001.

Termin: 9. in 10.3.2017 v Ljubljani
(Lokacija bo sporočena naknadno)

DODATNO PO
IZOBRAŽEVANJU

Trajanje: (2dni) 09:00 - 16:00
Kotizacija: 159,00 EUR + 22 % DDV

Opcijsko: individualno
svetovanje po potrebi
(storitev ni vključena v ceno)

Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. IBAN SI56 6100 0000
9493 640 pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana.
Cena vključuje gradivo in napotke za pripravo osnovne analize razkoraka (GAP analiza) v vašem
podjetju pred izvedbo intenzivnega praktikuma. Na samem srečanju pa povratne informacije na
analizo, predstavitev možnih rešitev, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog, preizkus
osvojenega znanja in potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za notranjega presojevalca. O
prodajnih pogojih si preberite na spletni strani.

PRIJAVNICA
Natisnite in izpolnite prijavnico ter jo pošljite na prodaja@perfectus.si ali na naslov Litostrojska 44e, 1000 Ljubljana
Lokacija:

Termin:

Ime in priimek udeleženca:

Podjetje:

Naslov:

Davčna številka podjetja:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Elektronski naslov:
Žig in podpis:
Kje ste izvedeli za nas (obkroži): newsletter / spletna stran / socialna omrežja
Drugo:
Udeležbo na intenzivnem praktikumu potrdite z vplačilom kotizacije najkasneje 3 dni pred izvedbo. Ob prijavi na intenzivni praktikum vam bomo na
vaš e-naslov poslali predračun.
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