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Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou – recertifikace

Platnost certifikátu auditora IATF 16949 1. a 2. stranou je 3 roky. Po 3 letech je nutné absolvovat recertifikační zkoušku. Recertifikace
je v licenci VDA QMC. Recertifikační zkoušky realizujeme společně se zkouškami na Auditora VDA 6.3.Vyberte si termín zkoušky na
stránce "Auditor VDA 6.3 -prvotní zkouška" a vyplněnou přihlášku na recertifikaci auditora IATF 16949 1. a 2. stranou zašlete na
hofmanova@csq.cz i uvedením data vybrané zkoušky Nově se vystavují pouze certifikáty v elektronické podobě. Kartičky auditorů se
již nevystavují.

Přihlásit se ke zkoušce
Pokud Vám termín nevyhovuje nebo není vypsán, na dalším termínu se domluvíme.

Charakteristika
Požadavky na obnovení certifikátu Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou po 3 letech:
1.

Termín podání žádostí o recertifikaci:

Žádost o recertifikaci lze podat nejdříve 4 týdny před skončením platnosti certifikátu a nejpozději 3 měsíce po skončení jeho
platnosti.
2.

Doložení auditů pro recertifikaci:

doložit absolvování minimálně tří (3) úplných auditů dle IATF 16949 v uplynulých 3 letech.
při nesplnění výše uvedené podmínky je nutné absolvovat jednodenní rekvalifikační worshop (ID 240) - je možné ho absolvovat
pouze přímo u VDA QMC.
3.

Recertifikační zkouška:

recertifikační zkoušky realizujeme společně se zkouškami na Auditora VDA 6.3.

Doplňkové informace
Změna recertifikace auditorů IATF 16949 1. a 2. stranou, v souvislosti s šířením koronoviru.
Držitelé certifikátů auditora IATF 16949 1. a 2. stranou s platností do 30.9.2021 mají možnost podat žádost o recertifikaci
do 31.12.2021. Do této doby také zůstávají v platnosti jejich certifikáty.
Toto prodloužení je dle vyjádření VDA QMC poslední, žádné další již nebude aplikováno.
Prohlášení VDA QMC:

- v češtině
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- v angličtině

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech ke stažení:
Schéma kvalifikace Auditorů IATF 16949 1. a 2.stranou.
Přihláška k recertifikaci v češtině

Postup certifikace
Vyplnění přihlášky z Doplňkových informací, přiložení všech potřebných dokladů v elektronické podobě a zaslání e-mailem
odpovědné osobě COp. Do přihlášky vyznačte vybraný termín zkoušky, které jsou vyhlášeny pro VDA 6.3 Auditor VDA 6.3 - prvotní
zkouška — Česká společnost pro jakost (csq.cz) . Vámi vybraný termín bude otevřen i pro zkoušku recertifikace auditora IATF
16949 1. a 2. stranou.
Vyhodnocení míry splnění požadavků žadatele ze strany ČSJ
Případné dodatečné doplnění požadovaných dokumentů
Rozhodnutí o připuštění k recertifikační zkoušce

Vlastní recertifikační zkouška:

předvedení auditu na základě scénáře. Příprava na zkoušku je 30 minut a 20 minut je pak na předvedení auditu před zkušební
komisí.
Ceny:

Cena recertifikace

4.000 Kč (160 Euro)

Nesplnění podmínek recertifikace - nová zkouška

7.200 Kč (290 Euro)

Bližší informace
Ing. Romana Hofmanová
T: +420 221 082 253
E: hofmanova@csq.cz
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