Minőségellenőri ismeretek
képzés (Kihelyezett)
A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE:
dátum:
időtartam:
helyszín:

A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*:
kedvezményes ár:

136 000 Ft
(partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

normál ár:

156 000 Ft

Menedzsment
eszközök, technikák

(amennyiben nem az Apave partnere)

KÉPZÉS ADATOK:
a képzés kódja:
a képzés adatlapja:
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A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
A képzésen a résztvevők megismerkednek a minőség-ellenőrzés és a minőségirányítás kapcsolatával, a minőségellenőrzés módjaival, a mérőeszközök felügyeletének alapelveivel, a mérésüggyel kapcsolatos jogszabályok
vonatkozó részeivel, beszállítók minőségügyi auditjával, a minőség-ellenőrzés és a termékfelelősség kapcsolatával, a
termékfelelősségi kockázat csökkentésének lehetősége minőség-ellenőrzés segítségével.
KINEK AJÁNLJUK?
Leendő és már tevékenykedő minőségellenőröknek.
TEMATIKA:
A minőség-ellenőrzés és a minőségirányítás kapcsolata: a minőség-ellenőrzés mint a minőségirányítási rendszer
része
A minőség-ellenőrzés módjai
Ellenőrzési utasítások készítése
Ellenőrzési utasítás készítése konkrét ellenőrzési feladatra (gyakorlat)
Az ellenőrzésekhez (mérésekhez) szükséges megfelelő mérőeszközök meghatározása
A szükséges metrológiai paraméterek (pontosság, ismételhetőség, stb.) meghatározása
A mérőeszközök felügyeletének alapelvei
Egyszerű, házilag elvégezhető mérőeszköz ellenőrzési eljárások (kalibrálások)
Kalibrálási utasítás készítése konkrét mérőeszközre (gyakorlat)
A mérésüggyel kapcsolatos jogszabályok vonatkozó részei
* A képzés ára 1 főre értendő. Az alap százalékos kedvezmények az oktatási díjra vonatkoznak. A feltüntetett adatok és árak tájékoztató jellegűek és nem
minősülnek ajánlattételnek. Az esetleges hibákért elnézést kérünk, azokért felelősséget nem vállalunk. További kedvezményekről és fizetési kondíciókról
további információt megtudhat kollégáinknál. A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak.
** A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak. Fontos tudni! Intézményünk nem kínál iskolarendszerű képzéseket, ezért sajnos nincs lehetőség ingyenes
oktatásra és diákigazolvány igénybe vételére.

Minőségellenőri ismeretek képzés (Kihelyezett),
Beszállítók minőségügyi auditja
A minőség-ellenőrzés és a termékfelelősség kapcsolata: termékfelelősségi kockázat csökkentésének lehetősége
minőség-ellenőrzés segítségével
Kalibrálási utasítás készítése
Statisztikai alapfogalmak, módszerek és alkalmazásaik (hisztogram készítés, ABC-Pareto elemzés)
A szúrópróbaszerű (mintavételes) ellenőrzés szabályai
Folyamat ellenőrzés statisztikai folyamatszabályozás (SPC) segítségével, a beavatkozási pontok azonosítása
Ellenőrzési utasítás készítése mintavételes ellenőrzéshez
Írásbeli vizsga
MÓDSZER:
Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka,
csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.
VIZSGA ÉS TANÚSÍTVÁNY:
A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott
kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.
Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.
Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.
MEGJEGYZÉS:
A részvételi díj tartalmazza az ebédet, napi 2 kávészünetet, az oktatási anyagokat és a vizsga költségét.\nSzállodai
szobafoglalás igényét kérjük, a jelentkezési lapon feltüntetni szíveskedjen! Igény esetén segítünk a foglalásban.
VÉLEMÉNYEK A KÉPZÉSRŐL:

ELÉRHETŐSÉGÜNK:

Apave Magyarország Kft.
cím:

1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.

telefon:

+36 1 321 4965

fax:

+36 1 413 6048

e-mail:

akademia@apave.com

weboldal:

www.apave.hu

nyilvántartásba-vételi szám:

E-000663/2014

KAPCSOLATTARTÓK:
kapcsolattartó:

MOLNÁR Fruzsina

PÓR Valéria

titulus:

tréning menedzser

akadémia igazgatóhelyettes

mobil:

+36 70 443 2000

+36 70 443 2014

telefon:

+36 1 413 1293

+36 1 413 1293

e-mail:

fruzsina.molnar@apave.com

valeria.por@apave.com

* A feltüntett árak az Áfa-t nem tartalmazzák.
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