Obnovovací kurz
k VDA 6.3

Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační složka

qualityaustria

Přehled
Tento obnovovací kurz nabízí absolventům školení
Internal/External
Process
Auditor
Automobilového průmyslu dle VDA 6.3 možnost
doplnit si vzdělání dle nejnovějších požadavků.
Účastníci jsou seznámeni s posledními změnami v
normách automobilového průmyslu a zaměří se na
požadavky každé normy a na požadavky
spotřebitelů. Auditoři, zaměření na výrobní
proces, jsou vyškoleni na základě proběhlých
studií a simulovaných situacích v rámci auditu.
Dále lze do kurzu integrovat specifické požadavky
účastníků a probrat je s školícím lektorem.

Podmínky účasti
Certifikát dle VDA 6.3

Společnost QA
Quality Austria, mezinárodní vzdělávací, certifikační a
hodnotící společnost, vznikla seskupením čtyř
samostatných organizací působících na evropském a
světovém trhu po několik desetiletí. Jsou to ÖQS,
ÖVQ, ÖQA, AFOM.
Jsme členy a jedni z hlavních partnerů EOQ (Evropské
organizace pro kvalitu), EFQM (Evropské nadace pro
řízení kvality) a dalších odborných a odvětvových
seskupení jako jsou IATF, technické komise ISO a
mnoho dalších.
Jako velmi významné považujeme členství
v lQNet - Sdružení mezinárodních certifikačních
orgánů, které společně i samostatně realizují služby
pro více než 1/3 z celosvětového počtu klientů v
oblasti auditů a certifikací.

Cena semináře (bez DPH) : 6.990 .Místo konání: Praha
Termíny:
21. 3. 2017
20. 6. 2017

Program semináře
Současné
požadavky
automobilového
průmyslu dle normy VDA 6.3
Přímá aplikace na zaměření výroby a
hodnotících schémat dle VDA 6.3 a
zpracování dotazníku
Skupinová práce, zabývající se správnou
aplikací výsledků
Diskuze

10. 10. 2017
Délka kurzu: 8 hodin (9:00 – 17:00)
Po absolvování kurzu obdržíte Potvrzení o
prodloužení platnosti certifikátu

Obnovovací kurz
k VDA 6.3
Závazná přihláška na
qualityaustria Obnovující kurz k VDA 6.3

Zvolte termín:

21. 3. 2017

Místo konání:

Praha

Cena školení:

6.990,- Kč bez DPH*

20. 6. 2017

10. 10. 2017

*v ceně školení jsou zahrnuty školící materiály, malé občerstvení a potvrzení o absolvování
- cena nezahrnuje náklady na dopravu a oběd

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

IČO/DIČ:
Tel./Fax.:
e-mail:
e-mailem:
office@qualityaustria.cz
nebo poštou: Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační
složka V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
S údaji na přihlášce bude nakládáno v souladu se zákonem č. 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 faktura (Daňový doklad) s pozvánkou.
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.

.................................
Datum, podpis, razítko

