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SGS USPOSABLJANJA
PREGLED PROGRAMOV USPOSABLJANJ V SGS SLOVENIJA
Na današnjem hitro razvijajočem se trgu je spremljanje dobrih poslovnih praks v panogi, poznavanje tehničnih
standardov in pričakovana skladnost z veljavno zakonodajo kot tudi zagotavljanje vam in vaši ekipi potrebnih
sposobnosti in znanja za učinkovito doseganje ciljev pomemben del profesionalnega razvoja. S pomočjo
akademije SGS si lahko vi in vaša ekipa pridobite znanje, ki ga potrebujete, da si prilagodite način dela in se
vnaprej pripravite na spremembe na trgu ter se nenehno razvijate na svoji karierni poti v skladu s pričakovanji
organizacije. Ne glede na trenutno raven vašega znanja vam bodo naši strokovnjaki pomagali doseči še višjo
raven. Z našo pomočjo si boste pridobili novo znanje, ki ga potrebujete za nadaljnji razvoj vaše organizacije.

PREOBRAZBA LJUDI IN POSLOVANJA
Kot vodilni na področju usposabljanj črpamo znanje iz svojih dolgoletnih mednarodnih izkušenj, da bi zagotovili
učinkovita usposabljanja in razvojne priložnosti posameznikom, ekipam in samemu poslovanju. Naši partnerji,
ki so specializirani strokovnjaki, bodo s tečajniki opredelili cilje za izboljšavo in podporo na profesionalni poti.
Obiščite tudi našo globalno spletno stran: www.sgs.com.

NAŠA USPOSABLJANJA
Naši strokovnjaki zagotavljajo visokokakovostna profesionalna usposabljanja za
različna področja in panoge, ki nudijo podrobne informacije in relevantne smernice za
vse stopnje vaše vrednostne verige. Naša usposabljanja smo razvrstili na tri široka
področja:

USPOSABLJANJA NA PODROČJU SISTEMOV VODENJA IN STANDARDOV
Usposabljanja SGS vam omogočajo, da boste popolnoma razumeli bistvene zahteve
sistemov vodenja in standardov. Ne glede na to ali ste presojevalec ali pa zgolj
zainteresirani za določen ISO-standard ali sistem vodenja, vam nudimo usposabljanje,
ki vam bo ustrezalo. Organiziramo vse od usposabljanj za začetnike z osnovnimi
predstavitvami do usposabljanj za vodilne presojevalce, ki izpolnjujejo merila in
zahteve certifikacijskih organov. Poleg tega izvajamo tudi tečaje za neakreditirane
sisteme vodenja.

USPOSABLJANJA NA PODROČJU SKLADNOSTI
Strokovne informacije in smernice so bistvenega pomena, da sebi in svoji organizaciji
zagotovite upoštevanje dolžnosti skrbnega ravnanja, spoštovanje pravil, zakonov,
predpisov, standardov in politik. Naše rešitve vam bodo dale potrebno znanje, da se
boste počutili samozavestni in boste sposobni svetovati ljudem okoli sebe ter da boste
znali ocenjevati skladnost poslovanja na področju varnosti in zdravja pri delu, trajnosti,
integritete ter okoljskih smernic in predpisov.

USPOSABLJANJA NA PODROČJU UPRAVLJANJA, VODENJA IN MEHKIH VEŠČIN
Razvoj talentov je kritična komponenta vsakega procesa stalnega izboljševanja. Naša
usposabljanja so narejena tako, da vam in vaši ekipi pomagajo do bolj učinkovitega
delovanja, tako notranjega kot zunanjega. Z izboljšanjem svojih upravljavskih in
vodstvenih sposobnosti, razvojem strateškega razmišljanja in nadgradnjo svojih
komunikacijskih sposobnosti boste preoblikovali svoje sposobnosti in jih uskladili s
potrebami vaše organizacije, dobavne verige in strank.
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ZA VEČ INFORMACIJ ALI PRIJAVO NA USPOSABLJANJE, EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM

OBLIKA
K usposabljanjem pristopamo na različne načine in se prilagajamo vašim dnevnim
obveznostim. Ob upoštevanju tega so naša usposabljanja na voljo v različnih oblikah,
tako da lahko izberete izobraževanje, ki najbolj ustreza vašim individualnim zahtevam
in potrebam vaše organizacije. Naši strokovnjaki zagotavljajo tudi »face-to-face«
usposabljanja v obliki javnih programov, kjer se lahko pridružite udeležencem iz iste
industrije, ali internih programov, ki so zasnovani izključno na podlagi specifičnih potreb
vaše organizacije. V kolikor vam je ljubša prilagodljivost spletnega usposabljanja, vam
E-akademija SGS nudi globalna e-usposabljanja in virtualno učenje. Poleg tega se lahko
odločite za kombiniran učni pristop, ki povezuje npr. »face-to-face« usposabljanje in
e-usposabljanje itd.

PRIJAVA
+386 1 620 86 91
WWW.SGS.SI
SEMINARJI@SGS.COM

RAZPISANA IZOBRAŽEVANJA
Udeležba na naših razpisanih seminarjih je priložnost, da se srečate s kolegi iz sorodnih
panog in z njimi razpravljate o istovrstnih vprašanjih in problemih, ki se pojavljajo. Tako si
udeleženci med seboj izmenjujejo in pridobivajo znanje ter najboljše poslovne prakse ne
le od naših strokovnjakov, temveč tudi od vseh, ki so v podobnih vlogah v svojih podjetjih.
Termini razpisanih seminarjev so določeni vnaprej. Kontaktirajte nas za več informacij.

INTERNI SEMINARJI – IZOBRAŽEVANJA PO MERI
Izvedba standardnega ali vam prilagojenega usposabljanja vam omogoča, da se vsebina
prilagaja kulturi vaše organizacije. To je najbolj primerna in stroškovno učinkovita rešitev,
če želite usposobiti večje število zaposlenih na vaši lokaciji in pri tem zagotoviti zaupnost.
Potem ko se z vami dogovorimo za termin in lokacijo usposabljanja, naši strokovnjaki
sodelujejo z vami, da prepoznajo in ovrednotijo cilje usposabljanja ter zagotovijo, da se
izpolnijo.

E-USPOSABLJANJA
V kolikor iščete fleksibilno rešitev usposabljanja, ki jo lahko prilagodite svojemu urniku,
so naša globalna e-usposabljanje kot nalašč za vas. Naši spletni seminarji so enostavno
dostopni in na voljo vsakemu udeležencu kjer koli in kadar koli. Naši strokovnjaki so za vas
že pripravili številna e-usposabljanja za takojšnje učenje, lahko pa posebej za vas pripravijo
prilagojen program v obliki e-usposabljanja.

VIRTUALNO USPOSABLJANJE
Gre za tečaje, s katerimi vas naši strokovnjaki usposabljajo v živo prek interneta (z uporabo
različnih aplikacij). Virtualno usposabljanje omogoča organizaciji, da se hkrati usposabljajo
zaposleni na različnih lokacijah, pri tem pa (tako kot pri e-usposabljanju) prihranite čas in
potne stroške.

TEL: +386 1 620 86 91 – EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM – WWW.SGS.SI
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DELAVNICE – STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
V tem sklopu delavnic vam bomo
odgovorili na vsa vprašanja v zvezi
s trajnostjo v vašem podjetju in
vam pomagali pri načrtovanju
trajnostne strategije. Delavnice
so vnaprej pripravljene glede na
značilnosti vaše organizacije in trga
ter glede na identifikacijo ključnih
kadrov, ki morajo biti vključeni v
enega ali več delov.

1. Kako moj posel vzajemno deluje
z družbo in okoljem?
2. Kako lahko družba in okolje
ogrožata moj posel?
3. Na kakšen način lahko družba in
okolje koristita mojemu poslu?
4. Katere zadeve so zame najbolj
pomembne?
5. Kako jih lahko integriram v svojo
poslovno strategijo in plan?

REVIZIJA IN OCENJEVANJE
Pomagamo vam prepoznati, kje so
vaše največje priložnosti in tveganja.
Ne glede na to, ali je to povezano z
varčevanjem pri stroških, vstopom na
nove trge, doseganjem skladnosti z
zakonodajo ali pa z izboljšanjem vašega
ugleda in odnosa do lokalnih skupnosti,
vam pomagamo ugotoviti priložnosti in
tveganja, povezana z vašo organizacijo.

SVETOVANJE IN PODPORA
Pomagamo vam z najboljšimi rešitvami
za obravnavanje ključnih tveganj in
priložnosti, ki temeljijo na prenosu
znanja. Delamo z vašim osebjem in
zagotavljamo, da se spretnosti vašega
osebja kar najbolje izkoristijo. Naša
dodana vrednost temelji na naših
dolgoletnih izkušnjah na področju
varstva okolja in uporabnih rešitev, ki so
primerne za vse vrste organizacij in za
vse razpoložljive vire.

E-1

PREDSTAVITVENI SEMINAR ISO 14001

1 DAN

Uvodni seminar za vsakogar, ki želi pridobiti osnovno znanje, potrebno za vzpostavitev,
uvajanje in razvoj sistema ravnanja z okoljem z namenom, seznaniti se s prednostmi
vzpostavitve ISO 14001.

E-2

VZPOSTAVITEV ISO 14001

2 DNI

Seminar za učinkovito in racionalno zasnovo, uvajanje in izvajanje sistema ravnanja
z okoljem pri upoštevanju posebnosti vaše organizacije. Predstavljene bodo zahteve
standarda ISO 14001 s primeri dobre prakse.

E-3

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 14001
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LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

Interaktivni tečaj, ki vključuje predavanja in delavnice o načelih in praksah interne
presoje sistema ravnanja z okoljem za učinkovito in kompetentno izvajanje notranjih
presoj.

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

ZA VEČ INFORMACIJ ALI PRIJAVO NA USPOSABLJANJE, EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM

DELAVNICE – STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

E-4

TEČAJ ZA VODILNE PRESOJEVALCE ISO 14001
Interaktivni tečaj za usposabljanje kompetentnih in motiviranih vodij presoj in
presojevalcev, ki bodo sposobni samostojno načrtovati in izvajati presoje, identificirati
močne in šibke točke sistema ravnanja z okoljem, pripraviti poročilo in ustrezno
posredovati ugotovitve o presoji ter pripraviti programe korektivnega in preventivnega
ukrepanja v skladu s smernicami mednarodnega standarda ISO 19011. Poudarjen
bo razvoj poglobljenega znanja in veščin razumevanja zahtev standarda ISO 14001
ter procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti sistema
ravnanja z okoljem.

E-5

IZPOPOLNJEVALNI SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE
Seminar za presojevalce, ki so že opravili tečaj o notranji presoji sistema ravnanja
z okoljem, a želijo osvežiti in dopolniti osnovno znanje o izvajanju notranjih presoj.
Poudarjen bo procesni pristop, učinkovito izvajanje in doseganje ciljev in dodane
vrednosti notranjih presoj v luči sprememb in novosti standarda ISO 14001.

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, ZAGREB,
PRI VAS

1 DAN
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

E-X

SEMINARJI IN DELAVNICE PO VAŠI MERI
Za vas pripravimo posebej prilagojen program za ciljno področje, tematiko ali ciljno
skupino v vašem podjetju s praktičnimi primeri.
Področja:
• Trajnostni razvoj
•

IPPC direktive

•

Ogljični odtis

•

Energetska učinkovitost (predstavitev in implementacija sistema ISO 50001)

•

Upravljanje tveganj

TEL: +386 1 620 86 91 – EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM – WWW.SGS.SI

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS
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ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

HS-1

PREDSTAVITVENI SEMINAR OHSAS 18001

1 DAN

Uvodni seminar za vsakogar, ki želi pridobiti osnovno znanje, potrebno za vzpostavitev,
uvajanje in razvoj sistema vodenja poklicnega zdravja in varnosti pri delu z namenom,
seznaniti se z prednostmi vzpostavitve OHSAS 18001.

HS-2

VZPOSTAVITEV OHSAS 18001

2 DNI

Seminar za učinkovito in racionalno zasnovo, uvajanje in izvajanje sistema vodenja
poklicnega zdravja in varnosti pri delu pri upoštevanju posebnosti vaše organizacije.
Predstavljene bodo zahteve standarda OHSAS 18001 s primeri dobre prakse.

HS-3

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE OHSAS 18001
Interaktivni tečaj, ki vključuje predavanja in delavnice o načelih in praksah interne
presoje sistema vodenja poklicnega zdravja in varnosti pri delu v podjetjih in
organizacijah, za učinkovito in kompetentno izvajanje notranjih presoj.

HS-4

TEČAJ ZA VODILNE PRESOJEVALCE OHSAS 18001
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LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

Interaktivni tečaj za usposabljanje kompetentnih in motiviranih vodij presoj in
presojevalcev, ki bodo sposobni samostojno načrtovati in izvajati presoje, identificirati
močne in šibke točke sistema vodenja poklicnega zdravja in varnosti pri delu,
pripraviti poročilo in ustrezno posredovati ugotovitve o presoji ter pripraviti programe
korektivnega in preventivnega ukrepanja v skladu s smernicami mednarodnega
standarda ISO 19011. Poudarjen bo razvoj poglobljenega znanja in veščin razumevanja
zahtev standarda OHSAS 18001 ter procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in
izboljševanju učinkovitosti vodenja poklicnega zdravja in varnosti pri delu.

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

5 DNI
LJUBLJANA, KOPER, ZAGREB,
PRI VAS

ZA VEČ INFORMACIJ ALI PRIJAVO NA USPOSABLJANJE, EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM

KAKOVOST

Q-1

PREDSTAVITVENI SEMINAR ISO 9001
Uvodni seminar za vsakogar, ki želi pridobiti osnovno znanje, potrebno za vzpostavitev,
uvajanje in razvoj sistema vodenja kakovosti z namenom, seznaniti se s prednostmi
vzpostavitve ISO 9001.

Q-2

ISO 9001 – ORODJE VODSTVA
Predstavitveni seminar o vlogi vodstva pri oblikovanju in vodenju procesov ter
možnostih razvoja in prenove poslovnih procesov, s poudarkom na uporabni vrednosti
sistema vodenja kakovosti za potrebe vodenja organizacije.

Q-3

VZPOSTAVITEV ISO 9001
Seminar za učinkovito in racionalno zasnovo, uvajanje in izvajanje sistema vodenja
kakovosti pri upoštevanju posebnosti vaše organizacije. Predstavljene bodo zahteve
standarda ISO 9001 s primeri dobre prakse.

Q-4

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 9001
Interaktivni tečaj, ki vključuje predavanja in delavnice o načelih in praksah interne
presoje sistema vodenja kakovosti v organizaciji, za učinkovito in kompetentno izvajanje
notranjih presoj.

Q-5

SEMINAR ZA VODILNE PRESOJEVALCE ISO 9001
Interaktivni tečaj za usposabljanje kompetentnih in motiviranih vodij presoj in
presojevalcev, ki bodo sposobni samostojno načrtovati in izvajati presoje, identificirati
močne in šibke točke sistema vodenja kakovosti, pripraviti poročilo in ustrezno
posredovati ugotovitve o presoji ter pripraviti programe korektivnega ter preventivnega
ukrepanja v skladu s smernicami mednarodnega standarda ISO 19011. Poudarjen bo
razvoj poglobljenega znanja in veščin razumevanja standarda ISO 9001 ter procesnega
pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.

1 DAN
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

4 URE
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

5 DNI
LJUBLJANA, KOPER, ZAGREB,
PRI VAS

Q-X

SEMINARJI IN DELAVNICE PO VAŠI MERI
Za vas pripravimo posebej prilagojen program za ciljno področje, tematiko ali ciljno
skupino v vašem podjetju s praktičnimi primeri.
Področja:
• Izpopolnjevalni tečaj za notranje presojevalce
•

Odnosi s kupci ter merjenje in upravljanje zadovoljstva

•

Odnosi z dobavitelji – podatki, ocenjevanje, izbor in optimiziranje

•

Procesni pristop, določanje ciljev, izbor kazalnikov in izboljšave procesov

•

Neskladnost, korektivni in preventivni ukrepi

•

Integracija sistemov vodenja

TEL: +386 1 620 86 91 – EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM – WWW.SGS.SI

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS
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AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

A-1

PREDSTAVITVENI SEMINAR ISO/TS 16949

1 DAN

Uvodni seminar za vsakogar, ki želi pridobiti osnovno znanje, potrebno za vzpostavitev,
uvajanje in razvoj sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji z namenom,
seznaniti se s prednostmi vzpostavitve ISO/TS 16949.

A-2

VZPOSTAVITEV ISO/TS 16949

2 DNI

Seminar za učinkovito in racionalno zasnovo, uvajanje in izvajanje sistema vodenja
kakovosti v avtomobilski industriji pri upoštevanju posebnosti vaše organizacije.
Predstavljene bodo zahteve standarda ISO/TS 16949 s primeri dobre prakse.

A-3

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO/TS 16949
Interaktivni tečaj, ki vključuje predavanja in delavnice o načelih in praksah interne
presoje sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji v podjetju, za učinkovito in
kompetentno izvajanje notranjih presoj.

A-4

VDA 6.3 – PRESOJA PROCESA

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

1 DAN

Seminar je namenjen notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti v
avtomobilski industriji. Poudarek je na usposabljanju za planiranje in izvedbo presoj
procesa v skladu z zahtevami VDA 6.3 ter prenosu praktičnih izkušenj in prikazu
sodobnih praks s tega področja.

VDA 6.5 – PRESOJA PROIZVODA

A-5

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

1 DAN

Seminar je namenjen notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti v
avtomobilski industriji. Poudarek je na usposabljanju za planiranje in izvedbo presoje
proizvoda v skladu z zahtevami VDA 6.5 ter prenosu praktičnih izkušenj in prikazu
dobrih praks s tega področja.

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

A-X

SEMINARJI IN DELAVNICE PO VAŠI MERI
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Za vas pripravimo posebej prilagojen program za ciljno področje, tematiko ali ciljno
skupino v vašem podjetju s praktičnimi primeri.
Področja:
• Predstavitev in uporaba pristopa LEAN SIX SIGMA
•

FMEA – analiza možnih napak in njihovih posledic

•

MSA – analiza merilnih sistemov

•

SPC – Statistično obvladovanje procesov

•

Odprava avtomobilske škode v zavarovalni praksi

•

Vloga sodnega izvedenca za motorna vozila

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

ZA VEČ INFORMACIJ ALI PRIJAVO NA USPOSABLJANJE, EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM

VAROVANJE INFORMACIJ

IS-1

PREDSTAVITVENI SEMINAR ISO/IEC 27001
Uvodni seminar za vsakogar, ki želi pridobiti osnovno znanje, potrebno za vzpostavitev,
uvajanje in razvoj sistema vodenja varovanja informacij z namenom, seznaniti se s
prednostmi vzpostavitve ISO/IEC 27001.

IS-2

VZPOSTAVITEV ISO/IEC 27001
Seminar za učinkovito in racionalno zasnovo, uvajanje in izvajanje sistema vodenja
varovanja informacij pri upoštevanju posebnosti vaše organizacije. Predstavljene bodo
zahteve standarda ISO/IEC 27001 s primeri dobre prakse.

IS-3

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO/IEC 27001
Interaktivni tečaj, ki vključuje predavanja in delavnice o načelih in praksah interne
presoje sistema vodenja varovanja informacij v podjetjih in organizacijah, za učinkovito
in kompetentno izvajanje notranjih presoj.

IS-4

TEČAJ ZA VODILNE PRESOJEVALCE ISO/IEC 27001
Interaktivni tečaj za usposabljanje kompetentnih in motiviranih vodij presoj in
presojevalcev, ki bodo sposobni samostojno načrtovati in izvajati presoje, identificirati
močne in šibke točke sistema vodenja varovanja informacij, pripraviti poročilo in
ustrezno posredovati ugotovitve o presoji ter pripraviti programe korektivnega in
preventivnega ukrepanja v skladu s smernicami mednarodnega standarda ISO 19011.
Poudarjen bo razvoj poglobljenega znanja in veščin razumevanja zahtev standarda ISO/
IEC 27001 ter procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti
vodenja varovanja informacij.

1 DAN
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

5 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

IS-5

DELAVNICE PO VAŠI MERI
Za vas pripravimo posebej prilagojen program za ciljno področje, tematiko ali ciljno
skupino v vašem podjetju s praktičnimi primeri.
Področja:
• Varovanje osebnih podatkov (zakonodajni, nadzorni in praktični vidik)
•

Izdelava metodologije ocene tveganja

•

Uvod v neprekinjeno poslovanje

•

Upravljanje tveganj

TEL: +386 1 620 86 91 – EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM – WWW.SGS.SI

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS
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VARNA ŽIVILA

FS-1

PREDSTAVITVENI SEMINAR ISO 22000

1 DAN

Uvodni seminar za vsakogar, ki želi pridobiti osnovno znanje, potrebno za vzpostavitev,
uvajanje in razvoj sistema vodenja varnosti živil z namenom, seznaniti se s prednostmi
vzpostavitve ISO 22000.

FS-2

VZPOSTAVITEV ISO 22000

2 DNI

Seminar za učinkovito in racionalno zasnovo, uvajanje in izvajanje sistema vodenja
varnosti živil pri upoštevanju posebnosti vaše organizacije. Predstavljene bodo zahteve
standarda ISO 22000 s primeri dobre prakse.

FS-3

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 22000
Interaktivni tečaj, ki vključuje predavanja in delavnice o načelih in praksah interne
presoje sistema vodenja varnosti živil v podjetjih in organizacijah, za učinkovito in
kompetentno izvajanje notranjih presoj.

FS-4

TEČAJ ZA VODILNE PRESOJEVALCE ISO 22000

FS-5

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

5 DNI

Interaktivni tečaj za usposabljanje kompetentnih in motiviranih vodij presoj in
presojevalcev, ki bodo sposobni samostojno načrtovati in izvajati presoje, identificirati
močne in šibke točke sistema vodenja varnosti živil, pripraviti poročilo in ustrezno
posredovati ugotovitve o presoji ter pripraviti programe korektivnega in preventivnega
ukrepanja v skladu s smernicami mednarodnega standarda ISO 19011. Poudarjen
bo razvoj poglobljenega znanja in veščin razumevanja zahtev standarda ISO 22000
ter procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti vodenja
varnosti živil.

UČINKOVITO IZVAJANJE NOTRANJIH PRESOJ SISTEMA HACCP
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LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

Interaktivni tečaj, ki vključuje predavanja in delavnice o načelih in praksah interne
presoje sistema HACCP v podjetjih in organizacijah, za učinkovito in kompetentno
izvajanje notranjih presoj. Poudarek bo na pripravi načrta in izvajanju, pripravi zapisov o
neskladjih in poročila notranjih presoj ter sistemu nenehnih izboljšav sistema HACCP.

LJUBLJANA, KOPER, ZAGREB,
PRI VAS

5 DAN
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

ZA VEČ INFORMACIJ ALI PRIJAVO NA USPOSABLJANJE, EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM

VARNA ŽIVILA

FS-IFS-2

FS-IFS-1

FS-X

DELAVNICE PO VAŠI MERI
Za vas pripravimo posebej prilagojen program za ciljno področje, tematiko ali ciljno
skupino v vašem podjetju s praktičnimi primeri.
Področja:
• Nova živila
•

Kemikalije v uporabi

•

Ocena tveganja, interpretacija laboratorijskih izvidov na področju živil

•

Navzkrižna kontaminacija alergenov

•

Učinkovitost živilskih standardov in postavitev monitoringa obvladovanja kakovosti
in varnosti živil

PREDSTAVITVENI SEMINAR IFS

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

1 DAN
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

Uvodni seminar, na katerem boste pridobili osnovno znanje, potrebno za uvajanje in
razvoj sistema vodenja varnosti živil, skladno s standardom IFS.

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE IFS

2 DNI
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

Interaktivni seminar, ki vključuje predavanja in delavnice o načelih in zahtevah
standarda IFS, ter izvajanje zahtev preko primerov. Na seminarju se boste seznanili
kako učinkovito in kompetento izvesti notranjo presojo po IFS.

TEL: +386 1 620 86 91 – EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM – WWW.SGS.SI

11

SAE-1

SAE-1

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN ETIKA
PREDSTAVITVENI SEMINAR SA 8000

1 DAN

Uvodni seminar za vsakogar, ki želi pridobiti osnovno znanje, potrebno za vzpostavitev,
uvajanje in razvoj sistema vodenja družbene odgovornosti z namenom, seznaniti se s
prednostmi vzpostavitve standarda.

PREDSTAVITVENI SEMINAR SA 8000

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

1 DAN

Uvodni seminar za vsakogar, ki želi pridobiti osnovno znanje, potrebno za vzpostavitev,
uvajanje in razvoj sistema vodenja družbene odgovornosti z namenom, seznaniti se s
prednostmi vzpostavitve standarda.

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

SAE-2

DELAVNICE PO VAŠI MERI
Za vas pripravimo posebej prilagojen program za ciljno področje, tematiko ali ciljno
skupino v vašem podjetju s praktičnimi primeri.
Področja:
• Trajnostno poslovanje
•

Implementacija etičnega kodeksa v organizaciji (korporativni pristop)

•

Predstavitveni seminar BS 10500:2011

LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

LES

X-LES

SEMINAR ZA VZPOSTAVITEV SISTEMOV FSC IN PEFC
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1 DAN
LJUBLJANA, KOPER, PRI VAS

Seminar za vzpostavitev sistemov sledenja lesa v skladu s shemama FSC in PEFC. Na
seminarju bodo predstavljene zahteve sistemov FSC in PEFC s primeri dobre prakse

ZA VEČ INFORMACIJ ALI PRIJAVO NA USPOSABLJANJE, EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM

PRIJAVITE SE PRI NAS
O SGS
Kot vodilno podjetje na področju
usposabljanja črpamo iz svojih večletnih
izkušenj z vsega sveta, da bi zagotovili
učinkovito kombinacijo učenja in
razvojnih rešitev. Sodelujte z vodilnim
globalnim podjetjem in s pomočjo
Akademije SGS popeljite svoje znanje na
višjo stopnjo.
SGS je v svetu vodilno podjetje na
področju kontrole, preverjanja, testiranja
in certificiranja. Priznani kot globalna
sopomenka za kakovost in integriteto
smo podjetje, ki zaposluje več kot
85.000 ljudi in upravlja mrežo več kot
1800 pisarn in laboratorijev po vsem
svetu, da zadovoljimo potrebe svojih
strank s celovitimi, tržno usmerjenimi
storitvami, ki ustvarjajo visoko dodano
vrednost.

STE NAŠLI, KAR STE ISKALI?
Vaš zadnji korak je, da se prijavite.

+386 1 620 86 91
WWW.SGS.SI
SEMINARJI@SGS.COM
V kolikor še niste v celoti našli tistega, kar iščete, vas prosimo, da se obrnete na
našo ekipo za usposabljanja, saj vam lahko za ta namen ponudimo posebej prilagojen
program z najboljšo izbiro domačih in tujih predavateljev

Izboljšanje procesov, sistemov in
kompetenc je bistvenega pomena za
vaš uspeh, nadaljnji razvoj in trajnostno
rast. Omogočamo vam, da se nenehno
izboljšujete, preoblikujte in nadgrajujete
svoje storitve in vrednostno verigo s
tem, da povečate zmogljivosti, upravljate
s tveganji in trajnostnim upravljanjem.
S svojo globalno prisotnostjo smo v
preteklosti izpeljali že vrsto velikih,
zapletenih, mednarodnih projektov. Naši
zaposleni govorijo vaš jezik, razumejo
kulturo lokalnega trga, po drugi strani pa
delujejo globalno na dosleden, zanesljiv
in učinkovit način.

NADALJNA ODLIČNOST
TEL: +386 1 620 86 91 – EMAIL: SEMINARJI@SGS.COM – WWW.SGS.SI
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