Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)

Revisjoner er blant et av de viktigste verktøyene bedriften har for å sikre at alle ledelsessystemer er godt etablert,
etterleves og fungerer optimalt. Lær hvordan du gjennomfører HMS-revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte.
Du lærer å bruke den internasjonalt anerkjente revisjonsstandarden NS-EN ISO-19011:2018 i praksis. Standarden kan
brukes til å gjennomføre revisjoner av ledelsessystemer i henhold til ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 –
arbeidsmiljø, ISO 50001 - energi og forskrift om systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontrollforskriften). Revisjoner med
fokus på hvordan integrering av arbeidet med bærekraftigutvikling i ledelsessystemer for HMS etterleves i praksis, blir
også belyst.

Kursinformasjon
Læringsmål
Du lærer å gjennomføre HMS-revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte slik at det systematiske HMS-arbeidet og fokus på
bærekraftig utvikling bidrar til kontinuerlig forbedring av bedriftens prestasjoner.

Du skal etter kurset:
Kunne gjennomføre revisjoner i henhold til ISO 19011:2018, retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer
Være revisjonsleder og revisor i forbindelse med revisjoner av ledelsessystemer og HMS-internkontrollsystemer
Forstå revisorrollen og revisors oppgaver i alle faser i revisjoner
Kunne planlegge og forberede revisjoner samt velge relevante revisjonsmetoder

Hva lærer du:
Å gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonalt anerkjente revisjonsstandarden NS-EN ISO-19011:2018,
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retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer
Revisjonsprinsippene
Styring av revisjonsprogram
Kompetansekrav til revisor
Alle faser i revisjonsprosessen: Planlegge, utføre, kontrollere og korrigerer
Om formulering av revisjonsfunn og revisjonskonklusjon
Å evaluere bedriftens aktiviteter knyttet til samfunnsansvar og relevante FNs bærekraftsmål
Utarbeidelse av revisjonsrapport
Hvordan bidra til at revisjonsfunn fører til kontinuerlig forbedring av bedriftens prestasjoner

Hvem passer kurset for?
For deg som jobber med HMS som koordinator, rådgiver eller leder
For deg som jobber i bedriftshelsetjeneste eller andre virksomheter som leverer HMS-tjenester til offentlige og private
virksomheter
For deg som er HMS-faglig ansvarlig
Alle som jobber med samfunnsansvar og bærekraftig utvikling som en del av det systematiske HMS-arbeidet
Alle som ønsker å integrere bærekraftig utvikling i det systematiske HMS-arbeidet og andre ledelsessystemer i henhold til
ISO-standarder

Hvorfor velge oss?
Bli undervist av erfarne revisorer, med lang erfaring fra interne revisjoner og leverandørrevisjoner
Vår praktiske tilnærming gjør at du får trene på sentrale revisjonsaktiviteter, få råd og veiledning fra kursleder samt utveksle
erfaringer med andre
Du får tilgang til hjelpemidler og maler du kan bruke i egen bedrift
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Praktisk informasjon
Gjennomføring
Kurset er en av modulene på HMS Verneingeniørskolen. Les mer om skolen her.
Du er velkommen til å delta på kurset uavhengig av om du ønsker å bli uteksaminert som HMS Verneingeniør, HMS-leder , HMSkoordinator, eller kun ønsker et enkelt kurs.
Kurset består av forelesninger, dialog, gruppearbeid og erfaringsutveksling, og gjennomføres enten i klasserom eller online i Teams.
(se de ulike kursdatoene under Alle datoer og steder)

Krav til forkunnskaper
Du må ha kjennskap til styringsprinsippet for ledelsessystemer (PUKK-hjulet)
Kjenne kravene til systematisk HMS-arbeid samt innhold og omfang i internkontrollsystemer
Du bør ha gjennomført kurset Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090) eller tilsvarende
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Alle datoer og steder
V190 Revisjonsledelse og HMS-revisjon (Oslo) 12 jun 2023
Dato: 12 jun 2023 - 15 jun 2023
Sted: Kiwa Oslo, Kabelgaten 2, 0580, Oslo
Antall dager: 4
Pris: 17 400,00
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