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Revisionsutbildning – grundkurs, 12,5 tim. 
21-22/6 2016, Piteå 
Professionell verksamhetsrevision med fokus på identifiering förbättringar 
 
Utvecklad och resultatorienterad intern revision kan starkt bidra till att skapa en positiv dynamik, fokus på utveckling 
och förbättring samt bidra till verksamhetens och därmed affärens framgång. 
 
Målgrupp är personer som planerar, samordnar och svarar för verksamhet och dess system i företaget samt personal 
som ska utföra interna revisioner. Kursen vänder sig även till personer som ska bedöma och utveckla leverantörers 
förmåga att leverera enligt specificerade krav. 
 
Målet för utbildningen är att deltagare skall ha kunskap om hur man genomför en intern revision av ett 
ledningssystem baserat på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Genom praktiska övningar och kontinuerlig 
feedback från våra erfarna revisionsledare och utbildare, vet vi att deltagarna kommer att utvecklas snabbt till en nivå 
som gör att de efter kursen självständigt kan planera, aktivt delta i genomförande, följa upp revisioner samt 
rapportera revisionsresultatet.  
 
 
Ur innehållet: 

 Revisioner som en del av verksamhetens förbättring 

 Ledningssystem för kvalitet och miljö 

 Innehåll i standarder 9001 och 14001 

 Revisionsmetodik – revisionen steg för steg 

 Dokumenterad information från revisioner 

 Hantering av förbättringar och brister 

 Utvärdering och förbättring av revisionsprocessen 

 Revisorns roll och möjligheter 

 Intervjuteknik. 

 Praktiska övningar 
 
 
Utbildningsintyg utfärdas efter genomförd utbildning. 
 
Pris: 8300: - exklusive moms.  
I priset ingår Kaffe, lunch, vatten och frukt samt dokumentation.  
 
 
Vid övriga frågor kontakta oss gärna. 
/Eva-Lotta & Berndt 
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Anmälning, avbokning och betalning: 

Sista anmälningsdag är senast 7 dagar före utbildningens stardatum. Anmälan görs via e-post,info@el8.se. 

Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.  

Vid önskemål om specialkost, ange detta i samband med anmälan. 

  

Utbildningen faktureras i förskott 7 dagar. 

  

Återbetalning av hel deltagaravgift är möjlig, förutsatt att skriftlig avbokning via e-post är oss tillhanda 

senast 7 dagar före utbildningens startdatum.  

  

Vi reserverar oss för mindre förändringar i programmet och möjlighet att ställa in planerad utbildning vid 

för få deltagare. Avbokning från oss sker senast 7 dagar före utbildningens stardatum. 
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