AUTOMOTIVE

Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační složka

qualityaustria

VDA 6.3
3 DNY

Interní/externí auditor
procesů v automobilovém
průmyslu podle VDA 6.3

VDA 6.3
1 HOD

Zkouška Interní/externí auditor
procesů v automobilovém průmyslu
podle VDA 6.3 PVDAP (volitelně)

Přehled

Obsah

Účastníkům budou na praktických příkladech
zprostředkovány základy procesních auditů v
rámci celého dodavatelského řetězce - tj. od
přezkoumání smlouvy přes proces návrhu a vývoje
produktu až po analýzu potenciálů možných
dodavatelů a přechodu do hlavního procesu.
To zahrnuje i správné používání katalogu otázek
VDA 6.3 s novým systémem hodnocení.

Zkouška je zaměřena na obsah kurzu Interní /
externí auditor procesů v automobilovém
průmyslu podle VDA 6.3

Předpoklady
Základní znalosti systémů managementu
kvality
Profesní zkušenosti v oblasti automobilového
průmyslu

Předpoklady
Vzdělání podle výše uvedeného kurzu

Realizace
Písemná zkouška se skládá z úkolů s výběrem
odpovědi (multiple choice a praktické příklady z
kurzu)

Délka
1 hodina v návaznosti na kurz

Cílová skupina

Účastnické poplatky

Zaměstnanci ze všech oblastí, kteří provádějí
interní a externí procesní audity, resp. jsou
odpovědní za jejich provádění (manažeři kvality,
projektoví manažeři, nákupčí, osoby odpovědné
za procesy).

Poplatky jsou zahrnuty v poplatcích za kurz

Termíny

Obsah

Certifikát

Úvod do nové normy VDA 6.3
Požadavky na procesní auditory
Proces auditu (od plánu auditu až po
následná opatření)
Analýzu potenciálů (výběr a hodnocení
možných dodavatelů)
Hodnocení podle VDA 6.3
Aplikování katalogu otázek pro projektový
management, management dodavatelů,
sériovou výrobu a služby
Práce ve skupinách a diskuze nad výsledky

Upozornění
Účastníci kurzu obdrží studijní materiály.
Uživatelský software bude součástí kurzu.

Délka
3 dny, 09.00 - 17.00 hod.

Účastnické poplatky (bez DPH)
14.390,- Kč

Přihlášením do kurzu se účastník přihlašuje i ke
zkoušce

Při úspěšném složení zkoušky obdrží absolventi
certifikát: Interní/externí auditor procesů podle
VDA a jsou ve spojení s předepsanými profesními
/auditními zkušenostmi oprávněni provádět
interní/externí procesní audity podle požadavků
automobilového průmyslu.

Doba platnosti certifikátu
3 roky

Kritéria pro prodloužení
Doklad (např. potvrzení od zaměstnavatele,
prozatímní osvědčení, vlastní prohlášení)
o 3-leté profesní praxi v oblasti automobilového průmyslu
Absolvování opakovacího semináře Quality
Austria pro interní/externí auditory
v automobilovém průmyslu (min. 1x za 3
roky)
Pro uplynulé období platnosti (3 roky) je
nutné doložit provedení minimálně 6
procesních auditů podle VDA 6.3

Termíny:
25.4. – 27.4. 2017
3.10. – 5.10. 2017
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Závazná přihláška na
qualityaustria vzdělávací kurz
Interní/externí auditor procesů v automobilovém průmyslu podle VDA 6.3
Zvolte termín:

25. – 27. 4. 2017

(vždy od 9:00 do 17:00)

3. – 5. 10. 2017

(vždy od 9:00 do 17:00)

Místo konání:

PRAHA

Cena školení:

14.390,- Kč bez DPH*

*v ceně školení je zahrnuto 3 denní školení (3 x 8 vyučovacích hodin), školící materiály, občerstvení – dopolední a
odpolední coffee break, oběd, po úspěšném složení závěrečné zkoušky certifikát qualityaustria: Interní/externí auditor
procesů v automobilovém průmyslu podle VDA 6.3
- cena nezahrnuje náklady na ubytování a dopravu a publikace VDA 6.3 a ISO/TS

FIRMA:
Titul, jméno a příjmení účastníka:
Fakturační adresa:

IČO/DIČ:

/

Tel./Fax.:
e-mail:

/

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu:
e-mailem:
office@qualityaustria.cz
nebo poštou: Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
organizační složka
V olšinách 2300/75, 100 00 Praha
S údaji na přihlášce bude nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
Po zaslání přihlášky jste automaticky zařazeni do kurzu a bude Vám zasláno potvrzení, v případě obsazení kurzu Vás
rovněž vyrozumíme. Před konáním kurzu Vám bude zaslána zálohová faktura s pozvánkou. Daňový doklad Vám bude
vystaven po přijetí platby.
Částka za školení Vám může být vrácena pouze na základě písemného zrušení vaší přihlášky.
Storno poplatek: Zrušení 10 dnů před zahájením semináře 50% z částky školení, 5 dnů před zahájením semináře
70% z částky školení, 3 dny před zahájením semináře 100% z částky školení.
Potvrzuji, že uhradím účastnický poplatek před zahájením kurzu. Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s jejich
zařazením do databáze společnosti Quality Austria. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
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,
………………………..................
Datum, podpis, razítko

