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Мобес Квалитет, под акредитација на RABQSA (САД) организира:

ИНТЕГРИРАНА ЧЕТИРИДНЕВНА ОБУКА

RABQS

ЗА ИНТЕРНИ – ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ:

• Систем за управување со квалитет – ISO 9001
• Систем за управување со заштита на животна средина – ISO 14001
• Систем за управување со здравје и безбедност при работа – OHSAS 18001

МЕСТА НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКИТЕ:

•
•
•
•

СКОПЈЕ
САРАЕВО
БЕЛГРАД
ПОДГОРИЦА

Акредитирана обука - усовршен и флексибилен пристап за учење на стандардите

RABQSA има развиено програмаTPECS која се заснова на регистрирање на компетентноста. Програмата е создадена
за да им обезбеди на кандидатите потребни знаења и вештини, со цел максимално искористување на знаењето во управувње
со менаџмент системите. Исто така, RABQSA нуди меѓународно признати сертификати со кои кандидатите имаат потврда за
своето познавање на стандарди на обуките на кои што учествувале.

Обуките се од суштинско значење за запознавање со концептите на управување со системите. Обуките им овозможуваат
на организациите и кандидатите преку утврдена методологија да ги совладаат постапките за имплементација и проверки/
аудити (интерни и екстерни). Притоа се здобиваат со добра основа за успешна имплементација, одржување, сертификација
и унапредување на перформансите на организацијата и на поединци.

На кој начин овие флексибилни обуки функционираат ?

Кандидатите ги посетуваат обуките за управување со системите кои се концепирани врз основа на компетентните целини.
Во согласност со тоа Mобес Квалитет организира обуки за компетентните целини кои RABQSA ги има развиено :

•
•
•
•
•

QM – Систем за управување со квалитет
EM – Систем за управување со заштита на животната средина
OH – Систем за управување со здравје и безбедност при работа
AU – Проверка на ситемот за управување (Интерен аудитор)
TL – Водечки оценувач и лидер на тимот на оценувачи (Екстерен/Лидер аудитор)

Кандидатите бираат кои од наведените компетентни целини сакаат да ги совладаат и положат. Обуката е концепирана
така што кандидатот може да ја одбере динамиката на учество и полагање на компетентните целини.
Кандидатите можат да станат Водечки/Лидер оценувачи онолку брзо колку што им одговара, завршувајќи ја обуката за 2
пати по два дена (2) или редовно за четири дена (4).
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Важно е да се напомене дека после успешно положената целина за проверка на системот за управување
AU и Водечкиот оценувач/лидер на тимот на оценувачи TL, другите компетентни целини можат да се надоврзат на нив.
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Станете водечки оценувач за само четири (4) дена

Систем за
управување
со здравје и
безбедност
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Кандидатите кои сакаат да станат водечки оценувачи за специфичен стандард можат да го постигнат тоа, само
за четири (4) дена – брзо и поквалитено отколку до сега, без губење во совладувањето на важните вештини и
содржини на стандардот. На овој начин го намалува отсуството од работното место, нудејќи подобра можност да
добиените знаења и вештини во текот на обуката, да се имплементираат во работното опкружување.

RABQSA овозможува кандидатите да можат да бидат регистрирани како Водечки оценувачи за повеќе стандарди
(пр. QMS, EMS и OHSAS) за само осум (8) дена на обука, што значи помалку отсуства од работното место, како и
смалување на трошоците за организацијата и за кандидатите.
Доколку кандидатите веќе поседуваат сертификат од одредени системи за управување (обука за интерни или
екстерни аудитори), туторот може да го намали бројот на денови на обуката. Мора да постои доказ за
компетентност (сертификат, доказ за учество на обука за одреден систем за управување и слично).

Испитот за компетентност може да се полага и електронски, така да не е потребно враќање на обуката откако ќе
заврши, освен ако немате одбрано да посетувате уште некоја обука која што би ви овозможила добивање
на додатна компетентна единица

In – house обука

RABQSA TPECS обуките можат да се прилагодат за некоја организација. Предавачот од Мобес Квалитет
може да одржи обука во просториите на организацијата со што не се нарушуваат редовните активности на организацијата.
In – house се погодни за поголеми групи што претставува поволна опција за организацијата.
За повеќе информации за обуката посетете ја нашата web страна www.mobeskvalitet.mk

