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Auditor IATF 16949
Scopul trainingului:
Prin intermediul acestui training formăm auditori interni în baza standardului ISO 19011 pentru
auditarea sistemelor de management ale calității conform cerințelor IATF 16949 și cerințele
specifice clienților companiilor precum și pentru managementul programului de audit intern și de
secundă parte.

Obiective:
La sfârşitul acestui training, participanţii vor fi capabili să:






programeze auditurile interne
urmărească calificarea auditorilor interni și de secundă parte
planifice auditurile interne și de secundă parte
realizeze auditurile interne și de secundă parte
documenteze neconformitățile incluzând evaluarea eficacității acestora și închiderea
auditului
 evalueze eficacitatea programului de audit intern

Tematici abordate:
 Prezentarea noțiunilor specifice managementului calității
 Prezentarea termenilor specifici IATF 16949 incluzând gîndirea bazată pe procese și
riscuri
 Prezentarea cerințelor standardului și legătura cu cerințele specifice ale clienților
 Prezentarea procesului de audit așa cum este definit de ISO 19011
 Programarea auditurilor interne și de secundă parte
o Cerințe IATF 16949 referitoare la calificarea auditorilor interni
 Planificarea auditurilor interne și de secundă
 Efectuarea auditului
 Analiza planului de acțiuni (acceptare analiză cauză rădăcină, acțiuni propuse de
auditați)
 Evaluarea eficacității acțiunilor implementate și închiderea auditului
 Evaluarea eficacității programului de audit intern
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Metodologie:




Prezentare, exemple
Dezbatere, discuții
Exerciții pentru înțelegerea noțiunilor predate

Durata:



ONLINE: 24 ore (4 zile x 6 ore pe zi)
Onsite: 4 zile

Grup țintă:
Acest curs se adreseaza auditorilor din cadrul firmelor producătoare de automobile,
subansamble pentru industria auto, ingineri calitate, manageri calitate care doresc să se
formeze ca auditori interni conform standardului IATF 16949:2016.

Finalizare:


Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă
dovezi de instruire din partea Operational Management Solutions.

Contact:




Email: office@operationalmanagementsolutions.eu
Email: alexandru.tudose@operationalmanagementsolutions.eu
o Telefon: +40 724 349 179

Bonus:

 Furnizare de consultanță gratuită timp de 10 zile de la finalizare curs în mod online
 La finalul cursului participanții vor primi gratuit materiale – template pentru a-i ajuta în
implementarea noțiunilor predate

Operational Management Solutions
e-mail: office@operationalmanagementsolutions.eu
webmail: www.operationalmanagementsolutions.eu

