Компетентність EOQ, що заснована на сертифікації
- інформація для потенційних клієнтів
_____________________________________________

EOQ сертифікати - Ваше підтвердження компетентності!
1. Історія і походження
Однією з цілей EOQ є досягнення взаємного визнання компетентності персоналу,
єдина реєстрація і сертифікація професіоналів якості і менеджменту.
EOQ забезпечує гармонізовані правила і процедури для навчання, сертифікації і
реєстрації професіоналів з якості і менеджменту вже більше 15 років силами спеціально
призначеного підрозділу - EOQ Personnel Regіstratіon Unіt (PRU), що функціонує на основі
постійного удосконалювання процесного підходу.
EOQ здійснює усі види діяльності, пов'язані з навчанням, сертифікацією і реєстрацією
професіоналів з якості і менеджменту, сприяє взаємному визнанню сертифікатів у межах
схеми, ґрунтуючись на взаємному визнанні в рамках Європейської кооперації з Акредитації European cooperatіon for Accredіtatіon (EA).
Вперше в Європі з початку акредитації органів сертифікації персоналу на основі
ІSO 17024 схема оцінювання відповідності EOQ була прийнята ЕА для всіх європейських
країн. У такий спосіб реалізовані міжнародна гармонізація і прийняття схем EOQ для
сертифікації в області менеджменту якості!

2. Чому Вам потрібна сертифікація EOQ?
Володіння компетентним персоналом є ознакою добре встановленого і
фундаментального менеджменту компанії.
Компанії й організації усіх видів будують плани для сьогоднішнього і завтрашнього
дня. Вони безумовно і невідкладно мають потребу в добре навченому і досвідченому
персоналі з якості у всіх аспектах цієї галузі знань.
Визнання компетентності на європейському рівні є величезною мотиваційною силою.
Для гарантії порівнянності компетентності сертифікованих фахівців підхід EOQ
ґрунтується на ясно описаній схемі сертифікації, що включає детальний опис компетентності
і процедури для органів сертифікації. Сертифікат компетентності EOQ видається тільки за
результатами успішно пройденого іспиту і спонукує його власника безупинно розвивати
свою професійну компетентність.
З сертифікатом EOQ ростуть можливості міжнародної кар'єри і вільного вибору
роботи в європейських країнах.
3. Додана цінність сертифікатів компетентності EOQ
Сертифікати компетентності, що засновані на схемах сертифікації персоналу EOQ,
мають видатну репутацію і є об'єктивним підтвердженням компетентності завдяки
прийнятим широко у світі процесам оцінювання, іспиту, сертифікації і ре-сертифікації
відповідно до вимог стандарту ІSO/ІEC 17024.

Аргументи:
·
Сучасний рівень - Тісні взаємини EOQ з ведучими європейськими і міжнародними
організаціями: Побудовані на мережі компетентних експертів із усієї Європи, на їхньому
величезному фонді досвіду, знань і методів. Спостерігається тенденція усе більшого впливу
представників EOQ на формування і створення інноваційних інтерпретацій вимог
завтрашнього світу шляхом активного залучення їх у роботу різних органів на
європейському і міжнародному рівні, у т.ч. EA, ІAF, ІSO, CASCO, ІPC.
·
Професійне планування і розробка гармонізованих схем EOQ для сертифікації
персоналу - схеми сертифікації EOQ використовуються як еталон для сертифікації і ресертифікації професіоналів. Схеми розроблені фахівцями з провідних організацій якості всієї
Європи, що створює гарантію європейського гармонізованого професійного підходу й
основу для взаємного визнання.
·
Єдиний підхід - детально викладений і погоджений зміст нормативних документів
EOQ: Специфікації компетентності - EOQ Competence Specіfіcatіons (Co) і Схеми
сертифікації - Certіfіcatіon Schemes (CS) мають для кожної кваліфікації чіткі описи робіт, які
необхідно бути готовим виконувати при одержанні відповідної кваліфікації, вимог
необхідних знань, навичок й умінь, а також вимог до процесу сертифікації персоналу. Разом
з іншими документами EOQ органи сертифікації зостосовують схему EOQ, забезпечуючи
гарантію гармонізованого підходу при сертифікації окремих осіб повсюдно у всій Європі.
·
Європейські гармонізовані попередні вимоги до знань: попередні вимоги пов'язані
зі змістом і тривалістю навчання і підготовки, які повинні бути продемонстровані і доведені
кандидатом на сертифікацію, включаючи правила і процедури для визнання навчальних
організацій. Ці правила визначаються в європейському гармонізованому підході й однаково
застосовуються усіма залученими органами сертифікації персоналу.
·
Європейські гармонізовані вимоги до практичного досвіду: Сертифікати EOQ
визнаються як сертифікати компетентності, тому що вони видаються на основі виконання
вимог до практичного досвіду, гармонізованих на європейському рівні і таких, що
застосовуються усіма залученими органами сертифікації персоналу.
·
Високий рівень компетентності екзаменаторів: екзаменатори, що діють від імені
органів сертифікації персоналу і залучені у сертифікацію компетентності EOQ, виконувати ті
самі високі вимоги EOQ до компетентності і дотримання екзаменаційних процедур.
·
Справедливість, обґрунтованість і надійність оцінювання: всі органи сертифікації
персоналу, що залучені в сертифікацію компетентності EOQ повинні виконувати вимоги
стандарту ІSO/ІEC 17024 плюс цілий ряд додаткових вимог EOQ. Обгрунтованість,
справедливість і надійність процесу оцінювання, встановленого органами сертифікації
персоналу, підлягає моніторингу (контролю) національними органами акредитації і/чи EOQ
шляхом періодичних аудитів.
·
Гарантія триваючого розвитку компетентності. Термін дії сертифікатів
компетентності EOQ обмежений. Для продовження терміну дії сертифіката власник
сертифіката повинний періодично підтверджувати практичний досвід у сфері сертифікації і
подальший професійний розвиток.
·
Сертифікати компетентності EOQ визнані на європейському і міжнародному рівні:
професіонали, що володіють сертифікатами компетентності EOQ і зареєстровані в базі даних
професіоналів EOQ, є частиною зростаючої мережі більш, ніж 70 000 кваліфікованих
експертів, що мають визнання компетентності на європейському і міжнародному рівнях.
Вони мають доступ до європейської мережі експертів у різноманітних областях діяльності
різних країн.

4. Переваги сертифікатів компетентності EOQ
Для власників сертифікатів компетентності EOQ
·
Сертифікати EOQ є знаком неперевершеної майстерності, що представляє Вашу
компетентність у сфері сертифікаціїї на основі європейської гармонізованої схеми.
·
Ви можете складати іспит на Вашій рідній мові і застосовувати сертифікат EOQ і
відповідну картку, як паспорт професійної компетентності, по всій Європі поряд з такими ж
сертифікатами, виданими будь-якими органами сертифікації EOQ у будь-якій країні.
·
Ваша сертифікація EOQ визнається у всій Європі і за її межами.
·
Сертифікат EOQ націлений на розвиток Вашої кар'єри.
·
Ви можете досягти переваги в конкуренції і підвищити можливості кар'єрного
просування.
·
Застосування сертифікатів EOQ може бути ефективно для залучення Вас у міжнародні
види діяльності.
·
Володіючи сертифікацією EOQ Ви можете показувати Ваші сертифікати у Вашому
професійному середовищі і демонструвати Вашим колегам Вашу вибраність
·
Ваше ім'я й ідентифікація Вашого діючого сертифіката EOQ публікується в Реєстрі
EOQ на веб-сайте EOQ.
Для роботодавців компаній
·
Гарантія гармонізованої компетентності працівників компанії - Сертифікати
компетентності EOQ гарантують своїм власникам гармонізовану і порівнянну
компетентність, незалежно від країни, де вони живуть і працюють.
·
Мотивований і кваліфікований штат працівників - забезпечення кар'єрного розвитку
сприяє збереженню штату.
·
Удосконалює конкурентноздатність компанії - підсилює систему менеджменту
організації, завдяки залученню конкурентноздатних працівників, власників сертифікатів
компетентності EOQ.
·
Оцінювання поточної інформації - критичний аналіз застосовності і корисності
загальних принципів у конкретних ситуаціях в компанії. Власники сертифікатів
компетентності EOQ мають ряд навичок проведення аналізу проблем і засобів практичних
рішень.
·
Позитивна культура якості - оснащує вашу організацію професіоналами високого
рівня якості. Власники сертифікатів компетентності EOQ підтримують керівництво у
постановці культури постійного удосконалювання компанії.
Інвестуйте в сертифікацію компетентності EOQ ваших працівників!

Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська, 6-Д
Тел/факс: (044)517-59-88
E-mail: osp@uaq.org.ua
П/р № 26000012237846 у філії АТ «Укрексімбанк» м. Києва,
МФО 380333, код ЄДРПОУ 31746540

