PreQE15

QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών Εργαστηρίων
Εκπαιδευτείτε ως
Εσωτερικοί Επιθεωρητές
Εργαστηρίων για να
επιθεωρείτε τις λειτουργίες
του εργαστηρίου σας στην
βάση του αναθεωρημένου
Προτύπου ISO17025:2017
προς διασφάλιση της
υπεροχής και της
αριστείας σας.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Για δικαιούχους ΑνΑΔ
€237,00 + ΦΠΑ (90,25**)
Για Μη δικαιούχους ΑνΑΔ
€390,00 + ΦΠΑ (€74,10)
Ημερομηνίες διεξαγωγής:
14 & 15 Ιουνίου 2018

Μχιαήλ Κουππάρης
Μέθοδοι κατάρτισης : Μικτή μάθηση με
κατά πρόσωπο εκπαίδευση και με
ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μέσω της
διαδικτυακή Πλατφόρμας

www.quintessenceLMS.org

Περιεχόμενο του Προγράμματος
Το Πρότυπο ISO19011 για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και Αρχές Επιθεώρησης.
Ανάλυση των απαιτήσεων ISO17025:2017 εξ επόψεως εσωτερικής επιθεώρησης.
Οριζόντιες και Κάθετες Επιθεωρήσεις.
Διαχείριση διακινδύνευσης των λειτουργιών του εργαστηρίου και επιθεώρηση.
Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας για Εσωτερικές Επιθεωρήσεις.
Μνημόνιο επιθεώρησης.
Αναπαράσταση Επιθεώρησης.
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Να επιθεωρούν τις διαδικασίες
διαχείρισης διακινδύνευσης
Να καταρτίζουν μνημόνιο
εσωτερικής επιθεώρησης με
αναφορά στις απαιτήσεις του
αναθεωρημένου προτύπου.
Να διενεργούν εσωτερικές
επιθεωρήσεις και προαξιολόγηση
του εργαστηρίου τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οργανισμός:………………………………………………… *μΜ

Μ

Κοινωνική Δικτύωση

Οικονομική Δραστηριότητα ……………………………**Κίνητρα Συμμετοχής

**Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε στα €475,00 + ΦΠΑ για όλα τα μεγέθη
επιχειρήσεων
Οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ που ικανοποιούν
τα σχετικά κριτήρια επιδοτούνται με
€238,00 ανά συμμετέχοντα

Quintessence Enterprises Ltd
Kennedy Business Center,
12 -14 Kennedy Avenue, Office 208,
1087 Nicosia, Cyprus
Tel.:+357 22466500, Fax:+357 22560260
E:mail: info@quintessence.com.cy
website: www.quintessence.com.cy
eLearning: www.quintessenceLMS.org

Τηλ:…………………. Φαξ:………………….. Email:…………………………………..
Άτομο Επικοινωνίας:
email:
Τηλ:
…………………………………… ………………...…………............. …………….…..
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:
email:
Κιν. Τηλ.:***
…………………………………… ………………...…………............. …………….…..
…………………………………… ……………………….................... …….…………..
…………………………………… …………………………................ .……………......
* μΜ: Μικρομεσαία Μ: Μεγάλη
** Κίνητρα Συμμετοχής :
1. Προσωπική Ανάπτυξη
2. Νομοθετική Συμμόρφωση
3. Επιχειρηματική Αριστεία
***Για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο

