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Přezkoumání systému managementu

Poptat kurz jako in-house
Kurz realizujeme u vás ve firmě nebo ve Vámi požadovaných prostorách.

Charakteristika
Cíle a přínosy
Cílem kurzu je účastníkům na praktických příkladech ukázat, jak správně aplikovat požadavky výše uvedených norem během
přípravy Management Review. V návaznosti na procesní přístup bude vysvětleno, jak správně vybírat indikátory výkonnosti
jednotlivých procesů, jako jsou povinné vstupy a výstupy pro přezkoumání systému managementu a kteří OEM zákazníci mají svoje
dodatečné specifické požadavky (CSR) pro tuto oblast. Bude také probráno, jakou roli hrají zmocněnci pro bezpečnost a shodu
produktu (PSCR) při přípravě tohoto dokumentu. Součástí kurzu jsou i praktické zkušenosti auditora, který účastníky upozorní na
nejčastější chyby při přípravě Management Review, jež bývají častým zdrojem neshod v průběhu systémových auditů.
Kurz je určen všem pracovníkům organizací, které mají systém managementu kvality certifikovaný podle norem ISO 9001:2015 a
IATF 16949:2016 a podílejí se na přípravě ročního přezkoumání systému managementu, takzvaného Management Review.

Obsah
Teoretický úvod do problematiky přezkoumání systému managementu na základě ISO 9001 a IATF 16949.
Procesní přístup a indikátory výkonnosti procesů.
Povinné vstupy a výstupy plus specifické požadavky OEM zákazníků (CSR) pro přezkoumání systému managementu.

Doplňkové informace
Doba trvání kurzu
1 den (4 hodiny)

Forma ukončení
Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF.

Bližší informace
Ondřej Kopecký
T: +420 221 082 284
E: kopecky@csq.cz
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Zuzana Krčmaříková
lektorka

Místa konání
Online
platforma ZOOM
odkaz na virtuální místnost bude zaslán na Váš email
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