Webinář k revizi normy

ISO 9001:2015
Přehled

Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační složka

qualityaustria

Světově nejúspěšnější norma ISO 9001 prošla
revizí, na které odborníci pracovali od roku 2012.
Po menších úpravách uskutečněných v roce 2008,
byly nyní provedeny podstatné změny týkající se
obsahu normy. Revize nyní zahrnuje nový
harmonizovaný koncept pro budoucí normy
systému řízení: společné základní texty, struktura
a terminologie – podobně jako u paralelně
probíhajících revizí norem ISO 14001, OHSAS
18001 a ISO 27001.

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.

Quality Austria intenzivně spolupracovala
s pracovními výbory a velmi dobře zná změny,
jejich výklad a metody, jak splnit stanovené
požadavky. Podle expertů došlo ke změnám
v rozsahu až 40% v normě ISO 9001.

Webinář k revizi normy ISO 9001:2015
V tomto hodinovém webináři Vám naši odborníci
poskytnou přehled těch podstatných změn, nové
struktury a z toho plynoucí vhodné kroky pro
integraci nových požadavků.

Výhody webináře
komunikace přímo s lektorem
dotazy ostatních sdílené s Vámi
pohodlí domova / kanceláře
ZDARMA
základní materiály v pdf po konání
60 minut a důležitá info

Termín:
9. 3. 2017 (čtvrtek)
14:00 – 15:00

Lektoři:
Ing. Jiří Šisler
Ing. Petr Kopecký, Ph.D., LL.M.

Přihlášky:

Webináře 2017
V roce 2017 jsme si pro Vás přichystali celkem 6
webinářů na témata:
Revize ISO 9001:2015 (čt 9. 3.)
SCC ve spojení s BOZP a řízení rizik (st 26. 4.)
Revize ISO 14001:2015 (út 6. 6.)
Angličtina na cesty (čt 22. 6.)
BCM a ISO 22301 (čt 12. 10.)
Norma TS, VDA 6.3 a IRIS (čt 30. 11.)
Podívejte se na kompletní přehled webinářů a
bližší informace na www.

do 7. 3. 2017 na office@qualityaustria.cz
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