Webinář ke změně OHSAS
na ISO 45001 a SCC
Přehled

Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační složka

qualityaustria

Norma OHSAS 18001 týkající se Bezpečnosti a
ohranou při práci se v roce 2017 mění na ISO
45001. Nyní je nová norma ve stadiu druhého
návrhu (Draft of International Standard 2) a její
publikaci očekáváme v červnu – listopadu 2017.
Zajímá vás certifikace dodavatelů pod hlavičkou
mezinárodního standardu SCC? Co je potřeba
splnit za požadavky pro získání tohoto certifikátu a
jak postupovat?
Webinář
vám
poskytne
přehled
toho
nejdůležitějšího z nové normy ISO 45001 ve
spojení s informacemi ohledně certifikace SCC.

Webinář k revizi normy ISO 45001
Naši experti se v tomto hodinovém webináři
podívají na rozdíly mezi stávající platnou normou
OHSAS 18001 a nástupnickou ISO 45001 a pomocí
praktických příkladů vysvětlí ty nejpodstatnější
změny.
Požadavky ISO 45001 jsou kladeny i na externí
spolupracovníky a dodavatele, proto je část
webináře
věnována
otázkám
certifikace
dodavatelů podle mezinárodního standardu SCC.

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

Termín:
26. 4. 2017 (středa)
14:00 – 15:00

Lektor:
Ing. Jan Špaček
Expert a lead auditor pro
oblast BOZP a SCC

Přihlášky:
do 24. 4. 2017 na office@qualityaustria.cz

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.

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.
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