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Các công ty đã và đang tìm kiếm những cách
thức hiệu quả trong việc đánh giá điều kiện
làm việc của các nhà sản xuất.
Làm thế nào để các nhà sản xuất có thể so
sánh được mức độ tuân thủ của mình với các
đơn vị khác trong cùng ngành công nghiệp?
Các nhà sản xuất đang phải đối mặt với những
thử thách nào? Bạn cần phải đầu tư nguồn lực
vào đâu?
Những câu trả lời cho những câu hỏi trên sẽ là
những thông tin cực kỳ quan trọng đối với việc
cải tiến hoạt động tuân thủ của các nhà sản
xuất.
Chương trình đánh giá Điều kiện làm việc
(WCA) của Intertek là một giải pháp hiệu quả.
Chúng tôi gúp bạn cải tiến điều kiện làm việc
một cách hợp lý, dựa theo những tiêu chuẩn
đã được công nhân trong ngành, theo 5 phần:
• Lao động
• Giờ làm việc và lương
• An toàn vệ sinh lao động
• Hệ thống quản lý
• Môi trường

Mục tiêu đào tạo

• Học viên sẽ nắm được nội dung tiêu chuẩn
WCA;
• Giải thích các nội dung và tiêu chí đánh giá,
cập nhật các yêu cầu mới, đánh giá mức độ
tuân thủ;
• Thực hành việc xây dựng các quy trình thủ
tục liên quan đến những phần đánh giá
quan trọng nhất của tiêu chuẩn.

Chứng nhận đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ
được nhận Chứng chỉ Hoàn thành khóa học
Intertek.

Thời gian và Nội dung
NGÀY 1
• Giới thiệu chung về tiêu chuẩn WCA
• Nội dung đánh giá WCA và quy trình đánh
giá
NGÀY 2
• Soạn thảo các quy trình liên quan đến hệ
thống quản lý
• Thực hành đánh giá rủi ro về an toàn vệ
sinh lao động
• Chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và giải
pháp
• Hỏi & Đáp với đánh giá trưởng chương
trình WCA

“ Nếu chúng ta thực hiện tất cả
những gì chúng ta có thể làm,
chính chúng ta sẽ ngạc nhiên
về bản thân mình”
Thomas Edison

