PCS organiseert de training

Externe Audits &
Zelfinspecties
Trainingsdata: 7 en 8 november 2018
Een tweedaagse training over externe audits en effectieve zelfinspecties in de farmaceutische industrie.

De druk op externe inspecties neemt toe, omdat toeleveranciers en dienstverleners steeds meer
onderworpen worden aan audits. Het uitvoeren van zelfinspecties is een vereiste vanuit de overheid en GMP/GDP wet- en regelgeving. Daarnaast zijn zelfinspecties een belangrijke methode voor
het verbeteren van de kwaliteit binnen de eigen organisatie.
Auditen is niet eenvoudig,
iedere auditor heeft te maken met:
3 Uitgebreide regelgeving
3 Complexe materie
3	Een auditee die observaties niet zomaar accepteert

Inschrijven?
Dat kan via de website

“Als farmaceutisch auditor heb je een
flink pakket aan kennis en ervaring nodig
en moet je stevig in je schoenen staan.”

www.pcs-nl.com of
stuur een e-mail naar
trainingen@pcs-nl.com

Externe Audits & Zelfinspecties

Doelgroep:
Deze training is bestemd voor ervaren èn beginnende auditors die hun doeltreffendheid
willen verhogen bij interne of externe audits.
Leerdoelen:
•	Het versterken van de 3 basiscompetentiegebieden van een effectieve auditor.
•	Audittechnieken, waarmee je doordringt tot de rootcause van kwaliteitsproblemen
en een beeld krijgt van de kwaliteitscultuur in de organisatie.
•	Doeltreffend communiceren met auditees, óók in lastige situaties.

Nieuwsgierig en
Onderzoekend
Technische kennis
en Regelgeving

SUCCESVOLLE
AUDITOR

Relaties en
Communicatie

Resultaten van effectieve zelfinspecties en externe audits zijn:
• Effectief en tijdbesparend auditten.
•	Het onderhouden van een goede relatie tussen auditor en auditee.
•	De audit optimaal voorbereiden, structureren, managen en
tijdbesparend rapporteren.
Aan bod komen onder andere:
3 	Soorten inspecties en kwalificaties
(incl. leveranciers)
3 	Inspectietechnieken
(incl. risk based en rapid auditen)
3 In-depth onderzoek
3 Planning en rapportage
3 Effectief communiceren
3 	Actuele onderwerpen,
zoals Data Integriteit
Raadpleeg onze website www.pcs-nl.com of mail
naar trainingen@pcs-nl.com voor meer informatie,
inschrijvingen en algemene voorwaarden.

e1485,ex btw

Training: 	Externe audits &
zelfinspecties
Datum: 7 en 8 november 2018
Tijd:
09.00 - 17.00 uur
Locatie: Hotel Mitland, Utrecht
Kosten: e1485,- ex btw
Inschrijven via trainingen@pcs-nl.com
schrijf je nu in!

Graag tot ziens op de training!
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