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Videregående audit af miljø- og kvalitetsledelsessystemer (audit ledelse)
(Audit kursus, modul 2)

Kursets formål:
•
at give deltageren den grundlæggende indsigt
i ledelse af auditopgaver, herunder
planlægning af en overordnet auditplan,
•
at give deltageren et kendskab til
ressourcestyring og -tilvejebringelse (hvad
enten disse er interne eller eksterne),
relationer til ledelse og interessenter mv.
•
at sætte deltagerne i stand til at gennemføre
audit for andre virksomheder (ekstern audit)
Deltagere:
Ledere, mellemledere og nøgle medarbejdere,
med ansvar for ledelsessystemer (fx ledelsens
repræsentant, miljø- eller kvalitetskoordinatorer,
erfarne interne auditorer o.l.), og som er
involveret i den overordnede planlægning af
virksomhedens auditopgaver.
Af hensyn til den enkelte deltagers udbytte
tilstræbes det, at antallet af deltagere ikke
overstiger 12
Kursusdeltagelse forudsætter at deltageren har
deltaget i audit modul 1 (Praktisk auditering af
miljø- og kvalitetsledelsessystemer) eller har
tilsvarende erfaring.

Hver deltager modtager et omfattende sæt af
kursusmaterialer – herunder et eksemplar af ISO
19011:2003, Retningslinier for audit af kvalitets- og
miljøledelsessystemer, til hver deltager.
Kursussted aftales nærmere i hvert enkelt tilfælde. Vi
tilstræber at placere kurset centralt i forhold til de
deltagende virksomheder, men lægger vægt på, at det
afholdes et sted med tilfredsstillende tekniske,
lokalemæssige, og forplejningsmæssige faciliteter,
således at deltagerne kan fungere optimalt i forhold til
kursets afvikling.

Kursets indhold:
Kursets fokus er rettet mod lederrollen, herunder
samspillet mellem den koordinerende funktion, de
interne auditorer og resten af organisationen.
Ligeledes vil kurset omfatte håndtering af
eksterne audits og herved sætte deltageren i
stand til at lede og gennemføre audits i andre
organisationer.
Også forhold omkring certificering og relationer til
de certificerende organer bliver berørt.
Indholdets hovedpunkter er følgende:
•

Varighed og sted:
Kurset varer 3 dage og afholdes som
internatkursus med undervisning, opgaver,
øvelser og gruppearbejder også om aftenen.

•
•
•

Øvrige forhold
Kurset afholdes som et lukket firmakursus med
deltagere fra ét eller flere (evt. samarbejdende)
virksomheder med op til 12 deltagere.

•
•

Den overordnede audit plan og dens
sammenhæng med de enkelte audits
Ressourcer, fremskaffelse og træning
Planlægning af audit op mod en standard
(systemaudit)
Planlægning af audit op mod en
ledelseshåndbog (substansaudit)
Håndtering af afvigelser, afhjælpende og
forebyggende handlinger
Fremadrettet audit, fokusområder og
værdiskabelse

Nærmere oplysninger fås ved at kontakte
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- eller ved at klikke ind på: www.environ.dk

