DATA INICI 4 de març del 2016
HORARI de 9:30h a 13:30h

LA NOVA ISO 9001: 2015

DURADA 4 hores

A QUI S’ADREÇA?

OBJECTIUS

Responsables de Gestió, Gerents, Auditors i en general, totes les
persones involucrades en Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO
9001 o Sistemes de Gestió Mediambiental ISO 14001, en
procès d’ anàlisis per la implementació i/o certificats.

· Interpretar i aplicar adequadament els canvis en els
requisits de les normes ISO 9001:2015 i ISO
14001:2015 publicats en els últims borradors difinitius.
· Determinar mètodos efectius d’aplicació del Requisit de
RISK EMPRESARIAL contemplat en ambdues Normes
mediant l’ anàlisis de la Norma ISO 31000.

PROGRAMA
·Canvis en la nova Norma ISO 9001:2015 I Norma 14001:2015 (1h)
.Temps d’adaptació als canvis de la norma.(15min)
-Presentació de CRM per tal de implantar les noves normes i fer el seguiment i l’auditoria interna dins la empresa.(1h45)

PROFESSORA
María Teresa Díaz i Comas
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona(U.A.B) i Màster oficial en Direcció de Empreses
Turistiques per la U.B. Compta amb una dilatada experiència en l'àmbit de les auditories de sistemes de certificació(+8anys
auditant empreses per tota Catalunya i la resta d’Espanya. És la Directora d’Operacions d’Euro-Cert Espanya. Completa la
seva dedicació com a professora de CETT-UB i EUHSt Pol gestionant projectes de consultoria d'empreses en l'àrea de la
direcció financera, la qualitat i sostenibilitat del sector. Aportant solucions de control i organització, així com l'aplicació de les
polítiques de certificació més efectives , segons siguin les necessitats competitives del sector.

DURADA, CALENDARI i LLOC

PREUS

1 sessió de 4 hores el divendres 4 de març de

EMPRESES ASSOCIADES: GRATUÏT

9:30h a 13:30h

IMPORT: 40€

FOEG C/Bonastruc de porta, 15 de Girona.

***ENF es reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest cas ho comunicarà
amb temps suficient i retornarà els pagaments íntegres.

PLACES DISPONIBLES: 30
INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Escola de Negocis FOEG
C/Bonastruc de Porta, 15 17001 Girona
972 21 55 34
enf@foeg.cat

