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SZKOLENIE

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pełnomocników i auditorów systemu zarządzania jakością, osób odpowiedzialnych
za nadzór nad systemami jakości, technologów i kierowników produkcji, członków zespołu HACCP, konsultantów
systemów bezpieczeństwa żywności. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza na temat wymagań
standardów żywnościowych.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i  uzyskanie uprawnień do przeprowadzania analizy ryzyka w organizacji.
Zapoznanie  uczestników  z  rodzajami  zagrożeń  w  obszarze  bezpieczeństwa  żywności,  metodami  analizy  oraz
sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom w produkcji żywności.

Tematyka szkolenia:

Bezpieczeństwo żywności – wprowadzenie i uwarunkowania■

Zagrożenia w bezpieczeństwie żywności (biologiczne, chemiczne, fizyczne, alergeny, zafałszowania,■

zanieczyszczenia innymi gatunkami)
Analiza zagrożeń i ocena ryzyka – definicje i metody szacowania■

Obszary dotyczące analizy zagrożeń i oceny ryzyka w standardach bezpieczeństwa żywności – omówienie■

i interpretacje.
Ocena ryzyka w identyfikacji CCP, PRP, CP oraz w nadzorowaniu programów wstępnych.■

Charakterystyka składowych analizy ryzyka.■

Przeprowadzenie analizy ryzyka wybrana metodą dla wybranych obszarów różnymi metodami – ćwiczenia.■

Działania doskonalące wynikające z prowadzonej analizy ryzyka – ćwiczenie.■

TUV NORD Polska Sp. z o.o. zaprasza Państwa na szkolenie:
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem
zdrowotnym żywności
Termin szkolenia:
15.04 - 16.04.2019, Katowice
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ANALITYK RYZYKA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI
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Egzamin■

Korzyści po szkoleniu:
Uczestnik zna obowiązkowe wymagania dotyczące analizy ryzyka wynikające z międzynarodowych standardów
jakości  w branży spożywczej,  umie zastosować wybrane metody szacowania ryzyka oraz umie zinterpretować
wyniki analizy ryzyka i  dostosować odpowiednie działania do poziomu ryzyka. Uczestnik po zdanym egzaminie
zdobywa uprawnienia certyfikowanego analityka ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat
Analityka ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Koszt szkolenia:
wynosi  1000zł  netto  za  osobę  (+23%  VAT)  i  obejmuje  materiały  szkoleniowe,  uczestnictwo  w  zajęciach
programowych,  egzamin,  certyfikat  Analityka  ryzyka  w  systemach  zarządzania  bezpieczeństwem zdrowotnym
żywności, obiad oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia.
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