KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
OHSAS 18001

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khóa học giúp học viên hiểu một cuộc
đánh giá nội bộ được hoạch định, tiến
hành và báo cáo như thế nào, cũng như
giúp học viên nắm vững các kiến thức
và kỹ thuật đánh giá để thiết lập
chương trình đánh giá và tiến hành
đánh giá nội bộ thành công theo
OHSAS 18001:2007 trong doanh
nghiệp.
Học viên phân tích được vấn đề để đưa
ra kết luận về các điểm phù hợp/ chưa
phù hợp và tính hiệu quả của hệ thống
nhằm đạt những mục tiêu đề ra.

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
Các giảng viên đào tạo là những chuyên
gia đánh giá trưởng nhiều kinh nghiệm
được tổ chức Exemplar Global (trước
đây là RABQSA) sát hạch và công nhận
năng lực.
Với năng lực và kinh nghiệm của
mình, ISC Việt Nam đảm bảo cung cấp
cho quý khách hàng những dịch vụ
chuyên nghiệp và chất lượng.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Mục đích và vai trò của đánh giá nội bộ về An toàn và Sức khỏe
Khái quát về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn
OHSAS 18001:2007
Kỹ năng hoạch định và triển khai một chương trình đánh giá
nội bộ
Kỹ năng lập bảng danh mục đánh giá
Phương pháp tiếp cận đánh giá theo quá trình
Kỹ thuật đánh giá, xác định các điểm không phù hợp
Các hành động khắc phục và phòng ngừa
Viết báo cáo đánh giá và trình bày
Cấp giấy chứng nhận cho học viên tham dự đầy đủ khóa học và
đạt được yêu cầu của Bài kiểm tra cuối khóa học.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Khóa học được thiết kế cho người liên quan đến
đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý An toàn và sức
khoẻ nghề nghiệp.
Khóa học phù hợp cho:
 Các Chuyên gia đánh giá và Đánh giá
trưởng - những người được yêu cầu thực
hiện đánh giá chất lượng nội bộ hoặc bên
ngoài.


Các thành viên ban an toàn, tư vấn viên về
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, người có
trách nhiệm phát triển và thực hiện quản
lý hệ thống chất lượng dựa trên tiêu chuẩn
OHSAS 18001.

Phương pháp thực hành tạo cho các học
viên tiếp cận với các tình huống thực tế. Tham
dự đầy đủ dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới
sự hướng dẫn tận tình của giảng viên chính.
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