KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC



Giúp học viên hiểu biết về các khái niệm cơ bản: môi

trường, các khía cách môi trường, hệ thống quản lý môi
trường … và hiểu được cấu trúc, các yêu cầu của tiêu chuẩn
ISO 14001:2015 trước khi đưa ra kết luận để đảm bảo độc
lập, khách quan, chính xác và rõ ràng.



Giới thiệu về EMS – Lợi ích, các yêu cầu chung;



Phân tích những điều khoản chính của ISO 14001:2015;



Xác định những thủ tục theo yêu cầu;



Quy định về lưu hồ sơ;



Áp dụng ISO 14001:2015;



Những vấn đề trong quản lý môi trường.



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.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ


Cá nhân mong muốn trở thành lãnh đạo, nhà quản lý
tại các cấp hoặc bộ phận trong tổ chức/doanh nghiệp.



Các nhà quản lý và hoạch định chiến lược.



Cá nhân với mong muốn để trở thành chuyên gia đào
tạo về HTQL môi trường.

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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