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Tisztelt Partnereink! 

 

Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket, hogy az IRCA regisztrált  képzéseink közül a KIR vezető 

auditor képzésig már csak 2 hét van. 

   

1. Képzés megnevezése: 

IRCA Vezető auditor átképzés ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszer szerinti 

tanfolyam. A tanfolyam az AFNOR-Groupe által engedélyezett. 

   

             Képzés tervezett időpontja: 

             2017. november 06.-november 09.  

             Képzés időtartama: 

             4 nap – KIR (MSZ EN ISO 14001:2015) vezető auditor képzés  

             Képzés helye: 

             Szeged (helyszín egyeztetés alatt)  

             Képzési díj: 

             Környezetirányítási vezető auditor képzés 195.000 Ft/fő+ 

             40.000 Ft az angol bizonyítvány 

   

2. Képzés megnevezése: 

IRCA Vezető auditor átképzés ISO 9001:2015 Minőség irányítási rendszer szerinti tanfolyam. 

A tanfolyam az AFNOR-Groupe által engedélyezett. 

   

             Képzés tervezett időpontja: 

             2017. november 20.-november 24.  

             Képzés időtartama: 

             5 nap – MIR (MSZ EN ISO 9001:2015) vezető auditor képzés  

             Képzés helye: 

             Szeged (helyszín egyeztetés alatt)  

             Képzési díj: 

             Minőségirányítási vezető auditor képzés 195.000 Ft / fő+ 

             40.000 Ft az angol bizonyítvány 
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3. Képzés megnevezése: 

IRCA Vezető auditor képzés a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer 

(MEBIR) ill. a (BS OHSAS 18001:2007) szerint. A tanfolyam az AFNOR-Groupe által 

engedélyezett. 

   

             Képzés tervezett időpontja: 

             2017. december 04.-december 07.  

             Képzés időtartama: 

             4 nap – MEBIR (MSZ 28001:2008, OHSAS 18001: 2007) vezető auditor képzés  

             Képzés helye: 

             Szeged (helyszín egyeztetés alatt)  

             Képzési díj: 

             Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási vezető auditor képzés 

195.000 Ft/fő + 40.000 Ft az angol bizonyítvány 

  

A képzési díjak magukban foglalják az oktatási anyag díját, az ellátás és az ebéd díját. 
A képzési díjak nem tartalmazzák a szállás és az utazás díját. 
Igény esetén segítjük a szállásfoglalást és az utazás szervezését. 
 
 
Ha további kérdésük, kérésük merülne fel az oktatással kapcsolatban, kérem, jelezzék a 
kapcsolattartó valamelyik elérhetőségén. 
További kérdés, kérés esetén keresse munkatársainkat! 

  

Kapcsolat:       iroda@ertokft.hu      +36/30-456-8424 
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