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Cursus informatie
Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit
van een KAM (kwaliteit, arbo, milieu) systeem is
dat organisaties procesgerichte interne audits
uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne
Auditor onderzocht kunnen worden op de juiste
werking ervan. Deze audits beinvloeden het
draagvlak en de effectiviteit van het
KAM-systeem en vragen daarom de inzet van
geschoolde mensen voor het uitvoeren van
interne audits

Auditeren is een vak en zoals bij ieder vak is ook
bij auditeren actuele vakkennis noodzakelijk. De
cursus interne auditor vaardigheden is een van
die trajecten, die noodzakelijk zijn binnen de
organisatie. In diverse normen (ISO9001, || meer
info zie website.

Programma
» Uw audits keuze in uitvoering: ISO
9001-14001&18001,
» Afgestemde normering van de organisatie,
» Het kwaliteitsmanagement systemen,
» Voorbereiding van de interne audits,
» Opbouw voor de auditee (interviewtechnieken),

» Interne auditor plannen en uitvoeren,
» Echte audits uitvoeren (interne auditor),
» Helder audit rapport schrijven (afstemming),
» Persoonlijk actieplan, do`s & don`ts.

Resultaat
De vaardigheden waarover een interne auditor
moet beschikken, worden uitvoerig besproken en
geoefend. We noemen, als voorbeeld, de speciale
manier van communiceren tijdens een audit. Hoe
gaat u om met geconstateerde afwijkingen en
verbeterpunten? U mag hierbij veel feedback
verwachten. Aan de hand van het auditen van de
docent en overige cases leert u een analyse te
maken van de risico`s, die het functioneren van
het bedrijfsproces verbeteren. Bij deze cursus
ontvangt u een uitgebreide syllabus, die als
naslagwerk kan dienen.

De doelgroep van deze audit cursus zijn
(aanstaande) interne auditoren. Enige basiskennis
van een of meer relevante || meer info zie
website.

Maximaal resultaat
In de training Interne Auditor vormt ~maatwerk~
steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen
de basis van al onze trajecten. Door de unieke
juiste match, sluit de onderwerpen in de training
direct aan bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor
behaalt u meer resultaat na de training. U zult de
omgang met de trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze cursus Interne Auditor
bepalen wij met u het startniveau door middel
van een doelstellings of intake gesprek. Ook
bespreken wij het beoogde eindniveau met u.
Tevens bestaat de mogelijkheid om het niveau
van een gehele afdeling of organisatie te laten
bepalen of functieprofielen te voorzien van
kenniseisen. Hiervoor heeft BV&T een unieke
gouden formule ontwikkeld.

Investering

In-Company per groep:

Deelnemersprijs pp:

Maatwerk:

Dag(delen) / uren per sessie:

2290,-

75,-

altijd

2 / 6

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze
dienstverlening aan u. Onze trainer zal met u
samenwerken om de Interne Auditor in te zetten
hoe, wanneer en waar u het nodig hebt. De
agenda wordt bijvoorbeeld met onze trainer
persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training
voor trainers, onderzoeken (medewerker-
tevredenheid) workshops, coaching (persoonlijk
of per team) en w.v.t.t.k.

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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