
  
 

МОБЕС КВАЛИТЕТ под акредитација на EXEMPLAR GLOBAL организира ИНТЕГРИРАНИ 
АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ 

04 – 07 Октомври 2017, Хотел Сити Парк, Скопје 
 

Обуката се спроведува согласно правилата, упаствата и програмата зa обуки на меѓународно признатата 
организација за обуки  Exemplar Global.  Кандидатите можат на побрз и пофлексибилен начин да се стекнат со 
компетенциите: 

  
 QM   -   Систем за управување со квалитет 
 IT    -    Систем за управување со безбедност на информации 
 IS      -   Систем за управување со ИТ сервиси  
 АB   -   Систем за управување со анти-корупција 
 AU   -   Интерна проверка на систем за управување (Internal Audit) 
 TL   -   Екстерна проверка на систем за управување (Lead Auditor) 

 

 

 
 

 
 НАЧИН НА РАБОТА 

 
  Обуката е по принципот на тренинг обука, каде што 
учесниците преку предавања, практични примери и вежби 
ќе стекнат нови и ќе ги унапредат постоечките знаења од 
стандардите ISO9001, ISO20001, ISO27001, ISO37001. 
 
  Обуката се состои од практични работилници кои им 
овозможува на кандидатите да ги совладаат техниките на 
проверка, управување со тимот на оценувачи, изработка на 
програма за проверка, комуникација со клиенти, решавање 
на проблеми. 

        
            ООББУУККААТТАА  ССЕЕ  ППРРЕЕППООРРААЧЧУУВВАА  ЗЗАА::  
  
 Директори и менаџери на организации 
 Менаџери со IT системите 
 Експерти и менаџери за безбедност на информнации 
 Менаџери за човекови ресурси 
 Консултанти за менаџмент системи 
 Менаџери и кординатори за квалитет 
 Сите кои сакаат да станат интерни и екстерни аудитори 

за ISO9001, ISO27001, ISO20000 и ISO37001  

                                          ЦЕЛИ И ПРЕДНОСТИ НА ОБУКАТA 
 

 Преку предавање и практичен дел ќе се стекне способност да се идентификуваат најсоодветните методи и 
техники за планирање имплементација на стандарди и спроведување на интерни/екстерни проверки на 
истите стандарди, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите. 

 Разбирање на концептот на интеграција на менаџмент системи, како поволност при  имплементација и 
сертификација 

 Да ги прошират своите знаења за анти-мито и компетентност за управување за борба против корупцијата 
 Меѓународно признати сертификати 
 

               

                      
                    

 

IISSOO  99000011::22001155  ––  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  ((QQMMSS))  
            IISSOO//IIEECC  2277000011::22001133  ––  IInnffoorrmmaattiioonn  SSeeccuurriittyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemmss  ((IISSMMSS))  
                        IISSOO  2200000000--11::22001111  ––  IITT  SSeerrvviiccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  
                                IISSOO  3377000011::22001166  ––  AAnnttii--bbrriibbeerryy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  
 

              Цена: Побарајте дополнителни информации на:  
                            02 529 77 05 / 02-310-36-71 
                                     contact@mobeskvalitet.mk 
                                    info@mobeskvalitet.mk 
                                        www.mobeskvalitet.mk  
 

                                   Пријавување: Краен рок 3 ти Октомври 2017 
Доколку се пријават три или повеќе од три кандидати од една иста организација следува попуст од 10% 
                       Напомена: Бројот на учесници е ограничен! 
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