...Víte co. Víme jak!

Nabídka interních auditů systémů managementu je určena pro ty z vás, kteří nemají
vlastní vyškolené odborně způsobilé interní auditory.
Proč firma potřebuje interní audity „ISO“?
Ö Důvod 1: Základním smyslem auditu je ověření stavu plnění specifikovaných požadavků
nezávislým (=nestranným) auditorem.
Ö Důvod 2: Interní audit je nástroj managementu organizace pro monitorování a ověřování,
jak jsou v praxi realizovány nejrůznější požadavky a co to ve výsledku přináší, jako takový
je jedním z nejdůležitějších nástrojů kontroly pracovníků a zpětné vazby.
Ö Důvod 3: Interním auditem poskytuje skupina auditorů a posléze manažer kvality
informace vedení společnosti o fungování určitých procesů v organizaci.
Ö Důvod 4: Cílem auditu je obecně umožnění praktického naplnění potřeby zlepšování
procesů
Pro koho je určena naše nabídka interních auditů systémů managementu?
Pro firmy, které nemají vlastní interní auditory, protože jejich vyškolení je náročné, nebo se
rozhodli nechat provést interní audit třetí nezávislou stranou, aby zajistili objektivitu a
nestrannost, nabízíme provedení interního auditu systémů managementu (jakost, EMS,
OHSAS a další).
Kdy využít tento způsob spolupráce?
Ö Pokud nemáte svého vlastního odborně způsobilého interního auditora
Ö Pokud máte jen jednoho interního auditora (auditor nesmí auditovat svou vlastní práci)
Ö Pokud chcete mít jistotu, že požadavky na systém (proces, personál, infrastrukturu….) jsou
ve vaší firmě pravidelně a systematicky zabezpečovány
Ö Pokud chcete zlepšit systém řízení určitého procesu nebo celé firmy
Ö Pokud chcete zajistit výcvik svým interním auditorům
Kolik to stojí?
Cena: 5000,- Kč za 1 auditoden (auditoden = 8 hodin). Počet potřebných auditodnů je daný
velikostí auditované organizace a počtem zavedených systémů. (např. u organizace do 20
zaměstnanců, bez poboček s jedním systémem je dostačující jeden auditoden). Kdykoli Vám
samozřejmě také zpracujeme nezávazně cenovou nabídku přímo pro Vás.
Co mám dělat, pokud chci vaše služby?
Sdělit nám nějakým způsobem Vaše požadavky (Email, telefon, pošta apod.) – viz kontakty.
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