KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Nắm vững các yêu cầu và nguyên lý vận hành của tiêu chuẩn
ISO 22000:2005
Hiểu rõ và có khả năng áp dụng các yêu cầu của Hệ thống an
toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 vào thực tế
công việc

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Khái quát lại về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; Tổng
quan về tiêu chuẩn ISO 22000
Đánh giá biện pháp kiểm soát; Các yêu cầu luật pháp
Quy trình chứng nhận và công nhận
Điểm không phù hợp (NC) và hành động khắc phục
Tiến hành tất cả các giai đoạn của một cuộc đánh giá; Báo cáo
đánh giá
Vai trò và năng lực của một chuyên gia đánh giá/ trưởng đoàn
đánh giá; Hoạt động theo dõi, đánh giá hiệu lực của hành động
khắc phục, kết thúc
Bài tập tình huống chuyên sâu, thảo luận nhóm

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
Các giảng viên đào tạo là những chuyên gia đánh giá trưởng
được tổ chức Exemplar Global (trước đây là RABQSA) sát
hạch và công nhận năng lực có kinh nghiệm thực hiện nhiều
cuộc đánh giá với những tập đoàn lớn, đa lĩnh vực từng tham
gia đánh giá ISO cho nhiều tổ chức chứng nhận Quốc tế, học
viên được chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận với những tình
huống đánh giá thực tế.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ


Thành viên ban ATTP, những người chịu trách
nhiệm về quản lý ATTP, hoặc muốn nắm vững
kĩ thuật đánh giá



Đánh giá viên, tư vấn viên, đánh giá nội bộ muốn
trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp...

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.

THỜI GIAN: 05 ngày

CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISC VIỆT NAM (ISC VIỆT NAM)
VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: P.1407 Tòa nhà 15T2, Số 18, Tam Trinh, Hà Nội
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