POZVÁNKA
NA ON-LINE ŠKOLENIE

Názov
školenia

IATF 16949
Kvalifiácia pre interných/externých audítorov

Termín a miesto
konania

25, 28. a 29. november 2022
On-line školenie

Cieľová 7.
Skupina

Vrcholoví a strední manažéri spoločností, zamestnanci zapojení do zavádzania
systému manažérstva kvality, personál dodávateľa v automobilovom priemysle, ktorý je
zapojený do plánovania a auditovania podľa IATF 16949 v organizácií. Ide najmä, ale
nielen, o audítorov prvého a druhého stupňa, budúcich a súčasných interných a
externých audítorov podľa IATF 16949:2016 a ISO 9001.

Účastnícky poplatok:
Cena bez DPH			 380 €

DPH (20%)

76 €

Cena s DPH

456 €

Na základe záväznej prihlášky Vám zašleme potvrdenie o registrácii. Po obdržaní registrácie, nám prosím, obratom zašlite záväznú
objednávku. Po absolvovaní školenia/skúšky Vám bude zaslaná faktúra na úhradu. V prípade neúčasti je možné odhlásiť účastníka
najneskôr 7 pracovných dní pred konaním. Účastnícky poplatok sa nevracia, je možné vyslať náhradníka.

Prevodný príkaz:
banka: Tatra Banka a. s.,
číslo: 2621535285/1100
VS: číslo faktúry
KS: 0308
IČ DPH: SK2020699527

www.ssk.sk

Garant a organizátor:

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14,
811 08 Bratislava

Kontakt:

Mgr. Miroslava Mrázová

E-mail:

trainings@ssk.sk

Prihlášky:		

V prípade záujmu vyplnte online prihlášku na
www.ssk.sk

Norma IATF 16949:2016 predstavuje medzinárodný štandard v oblasti manažérstva kvality v automobilovom
priemysle. Harmonizuje rôzne systémy posudzovania a certifikácie v globálnom dodávateľskom reťazci pre
automobilový priemysel. Stanovuje požiadavky systému manažérstva kvality pre návrh, vývoj a sériovú výrobu.
Umožňuje neustále zlepšovanie ako aj prevenciu vád a znižovanie strát v dodávateľskom reťazci.

Cieľ školenia
Účastníci školenia sa zoznámia s požiadavkami noriem IATF 16949:2016 a ISO 9001, so spôsobom ich
interpretácie a implementácie v spoločnosti. Získajú základné vedomosti a odbornú kvalifikáciu pre zavedenie
a uplatňovanie systému manažérstva kvality, pre vykonávanie interných a externých auditov, ako aj mnohé
praktické rady ohľadom situácií, s ktorými sa môžu pri uplatňovaní princípov manažérstva kvality stretnúť.

Obsah školenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úvodné požiadavky ISO 9001:2015
procesný prístup
riadenie rizík a príležitostí
história a používanie štandardu
orientácia na webovej stránke IATF
požiadavky IATF 16949:2016
prechod kapitolami normy a diskusia o nich
prehľad hlavných zmien oproti ISO/TS 16949:2009
sporné body pri auditovaní a prekážky počas auditu
prezentácia výsledkov, nezhôd, pozitívnych zistení a odporúčaní z auditu
ISO 19011:2018, stručný prehľad normy
kritické miesta v štandarde a problémy pri implementácií normy
diskusia

