Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Auditor Wewnętrzny w przemyśle
motoryzacyjnym wg IATF 16949
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/11/8433/470805

Cena netto

1 480,00 zł

Cena brutto

1 820,40 zł

Cena netto za godzinę

105,71 zł

Cena brutto za
godzinę

130,03

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-25

Termin zakończenia
usługi

2019-11-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-18

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja
Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

LUQAM Sp. z o.o. Sp.k.

Osoba do kontaktu

Paulina Bies

E-mail

pbies@luqam.com

Telefon

500507178

Cel usługi
Cel biznesowy
Implementacja przekazanych rozwiązań w organizacji pomoże poprawić wewnętrzną sytuację w
organizacji.

Cel edukacyjny
Rozwój kompetencji z zakresu wymagań normy IATF 16949 oraz nabycie uprawnień auditora
wewnętrznego.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób
zainteresowanych uzyskaniem nowych, kwaliﬁkacji zawodowych oraz osób pragnących zdobyć
podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Ukończenie

szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IATF 16949.
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania
wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011. Przeznaczone jest dla
osób reprezentujących organizacje, które mają już wdrożony system zarządzania jakością wg
specyfikacji ISO/TS 16949 / IATF 16949, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.
Program:
1. Podejście procesowe – karta procesu.
2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015:
2.1. System zarządzania jakością.
2.2. Odpowiedzialność kierownictwa, przywództwo.
2.3. Zarządzanie zasobami, planowanie, wsparcie.
2.4. Realizacja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu.
2.5. Pomiary, analiza, doskonalenie.
3. Terminy i deﬁnicje wykorzystywane w specyﬁkacji – omówienie poszczególnych narzędzi pod kątem
audytorskim (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC).
4. Procedura audytowania:
4.1.Cele audytu i zakresy obowiązków.
4.2. Audytowanie – programy i procedury audytu.
4.3. Spotkanie otwierające.
4.4. Metody audytowe i ich właściwy wybór.
4.5. Techniki badania audytowego.
4.6. Zapis niezgodności – zasady zapisu i zapisy niekompletne.
4.7. Zakończenie audytu.
5. Egzamin końcowy.
Szkolenie może być zorganizowane w formie otwartej w siedzibie LUQAM oraz w formie
zamkniętej w ramach dedykowanego szkolenia dla ﬁrmy. Koszt szkolenia zamkniętego
wyliczany jest indywidualnie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- Dokładne zapoznanie się z wymaganiami norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym z ich
praktycznym zastosowaniem.
- Poznanie procedury i zasad audytowania poparte przykładami i warsztatami.
- Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskują uprawnienia auditora wewnętrznego
systemu IATF 16949.
- Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Grupa docelowa
- Kierujący firmami działającymi w lub dla branży motoryzacyjnej.
- Kierownicy i pracownicy działów odpowiedzialnych za jakość wyrobu/usługi,
magazynowanie.
- Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania w branży motoryzacyjnej.
- Pracownicy uczestniczący w budowaniu i nadzorowaniu działania systemu jakości.

Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe.

produkcję,

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

