
Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về:

Chu kỳ PDCA.

Hệ thống quản lý năng lượng.

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018. 

- Khóa học nhằm mục đích truyền đạt tất cả kiến thức và kỹ năng cần có của chuyên gia đánh giá chính về hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018.

 - Vào cuối khóa học, người tham dự sẽ có thể:

Mô tả mục đích của hệ thống quản lý năng lượng, của tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, về đánh giá hệ thống quản lý và chứng nhận 
            của bên thứ ba.

 
            Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý năng lượng.

            Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý năng lượng để thiết lập sự phù hợp (hoặc cách khác) với ISO 50001 và phù hợp 
            với ISO 19011 (và ISO 17021 nếu thích hợp).

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng
ISO 50001 được chứng nhận của BLT.cert dựa
trên việc hỗ trợ và xác minh năng lực/khả
năng của học viên để có thể đánh giá hiệu
quả một Hệ thống quản lý năng lượng hoàn
chỉnh dựa trên các yêu cầu của ISO 50001 với
trọng tâm là đánh giá của bên thứ hai hoặc
bên thứ ba độc lập.

 
Khóa đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho
các cá nhân, tổ chức thuộc mọi quy mô, từ tổ
chức từ thiện và doanh nghiệp mới thành lập
đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh
nghiệp lớn, muốn nâng cao kiến thức của
nhân viên cho các cuộc đánh giá ISO 50001
nội bộ về hệ thống quản lý năng lượng
(EnMS) của tổ chức bạn.

Khóa học hướng đến đối tượng là các chuyên gia trong ngành năng lượng có hiểu 

biết cơ bản về các yêu cầu trong ISO 50001:2018, tìm kiếm kỹ năng đánh giá dựa trên 

quy trình và kiến thức cần thiết để đánh giá hệ thống quản lý năng lượng.

Chuyên gia đánh giá tìm kiếm cách thực hiện và dẫn dắt một cuộc đánh giá 

chứng nhận HTQLNL.

Các nhà quản lý hoặc tư vấn tìm cách làm chủ quy trình đánh giá HTQLNL.

Các chuyên gia kỹ thuật mong muốn chuẩn bị để đánh giá HTQLNL hiệu quả.

Chuyên gia cố vấn về Quản lý môi trường - năng lượng.

ISO 50001: Tiêu chuẩn và vai trò của chuyên gia đánh giá.

Các nguyên tắc đánh giá hệ thống quản lý.

Cách thức tiến hành đánh giá nội bộ.

Tạo báo cáo đánh giá và theo dõi.

Quản lý nhóm đánh giá và quá trình đánh giá.

Các thủ thuật và lời khuyên về kỹ thuật đánh giá.

Hoạt động soát xét tài liệu và chuẩn bị đánh giá.

Đánh giá chính sách năng lượng trong tổ chức.

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG

GỬI TRỌN NIỀM TIN

B L T . c e r t

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 50001:2018

Đăng ký ngay

Website: www.bltcert.vn  

 Email: contact@bltcert.vn 

 Liên hệ: 0916 757 881 

Đánh giá các khía cạnh năng lượng, ý nghĩa và tác động 

của chúng.

Các nghĩa vụ pháp lý và sự tuân thủ đối với đánh giá viên.

Cách thức đánh giá để cải thiện văn hóa và chương trình.

Đánh giá các nguồn lực, nhận thức, giao tiếp, đào tạo và 

năng lực.

Các hành động khắc phục và phòng ngừa.

Đánh giá kiểm soát hoạt động và quản lý quá trình.

Thời lượng : 5 ngày

 Giờ học : 8h/ngày

 Hình thức : Trực tiếp

Public

E-Learning

Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

https://bltcert.vn/
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https://bltcert.vn/chi-tiet-khoa-hoc/khoa-dao-tao-chuyen-gia-danh-gia-chuyen-gia-danh-gia-truong-iso-50001-53
https://bltcert.vn/
https://bltcert.vn/
https://bltcert.vn/
https://bltcert.vn/
https://bltcert.vn/chi-tiet-khoa-hoc/khoa-dao-tao-nhan-thuc-ve-he-thong-quan-ly-nang-luong-iso-50001-49
https://bltcert.vn/chi-tiet-khoa-hoc/khoa-dao-tao-chuyen-gia-danh-gia-chuyen-gia-danh-gia-truong-iso-50001-53?tab=register
https://bltcert.vn/
https://bltcert.vn/
https://bltcert.vn/lien-he
https://bltcert.vn/lien-he
https://bltcert.vn/lien-he
https://bltcert.vn/lien-he
https://bltcert.vn/lien-he
https://bltcert.vn/lien-he

