№ 71 від 27.02.2019 р.
Керівникам
підприємств (організацій)
Шановні колеги!
Громадська спілка «Українська асоціація досконалості та якості» та Орган
Сертифікації «ПРИРОСТ - член DQS Group» запрошують вас до участі у
дводенному семінарі «Перехід на нову версію стандарту ISO 22000:2018 з
версії 2005 року», який відбудеться 17 – 18 квітня 2019 р.
Метою заходу є надання та обговорення актуальної інформації щодо нової
версії стандарту ISO 22 000:2018.
Підприємства, які вже застосовують ISO 22000: 2005, дізнаються більшість
вимог в ISO 22000: 2018.
Програмою семінару передбачено розгляд наступних питань:
 стандарт ISO 22 000:2018 – ключові зміни;
 сфера застосування;
 терміни та визначення;
 контекст організації;
 лідерство;
 планування системи управління безпечністю харчових продуктів;
 забезпечення та функціонування діяльності;
 оцінювання функціонування системи управління безпечністю харчових
продуктів;
 поліпшування.
Цільова аудиторія:
Семінар орієнтований на менеджерів з якості та
безпечності харчових продуктів, внутрішніх аудиторів,
керівників групи НАССР, керівників організацій,
сертифікованих по ISO 22000: 2005 та FSSC 22000,
галузевих асоціацій та всіх, хто цікавиться
проблематикою безпечності харчових продуктів.
Необхідні початкові знання
Цей курс призначений для досвідчених професіоналів в галузі безпечності
харчових продуктів, що мають уявлення про системний підхід до менеджменту
безпечності харчових продуктів.

Семінар-тренінг проводить: Березова Світлана Семенівна –
завідуюча відділом сертифікації систем управління безпечністю
харчових продуктів, головний аудитор Органу Сертифікації
«ПРИРОСТ - член DQS Group», яка має значний досвід із
сертифікації
систем
менеджменту
підприємств
харчової
промисловості та є сертифікованим тренером з харчової
безпечності DQS GmbH (ISO 22000, НАССР, FSSC 22000) –
одного з світових лідерів у сфері сертифікації систем менеджменту.
Ви зможете задати питання, щодо кращих практик функціонування систем управління
безпечністю харчових продуктів.
Учасники семінару отримають методичні та практичні матеріали за програмою
семінару, а також свідоцтво про участь у семінарі. Після завершення семінару буде
проведено іспит в Органі сертифікації персоналу Української асоціації якості за
кваліфікацією «Член групи безпечності харчових продуктів». Фахівці, що успішно
пройдуть іспит, отримують відповідні сертифікати.
Вартість участі у заході становить 4500,00 грн. без ПДВ, код ХБ.
Семінар відбудеться з 10.00 до 17.30 в приміщенні Клубу лідерів якості України
(м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6). Реєстрація з 09.30 год.
Контакти: тел. (044) 459-78-16, 050 445-64-04, е-mail: region@quality.kiev.ua.
Додатки: програма семінару, заявка.
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