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Tujuan dari kursus ini:
  
Tujuan kursus ini adalah untuk memberikan delegasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 
untuk melakukan audit pertama, kedua dan ketiga dari sistem manajemen mutu terhadap ISO 27001, di sesuai 
dengan ISO 19011 dan ISO / IEC 17021, sebagaimana berlaku.

Tentang apa kursus ini?
 
Kursus ini dirancang untuk memahami prinsip-prinsip dan praktik audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi 
yang efektif menggunakan pendekatan terstruktur. Anda akan disalurkan melalui proses audit ujung ke ujung 
dari  inisiasi ke tindak lanjut dan penutupan. Selama 5 hari Anda akan memperoleh pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan untuk melakukan dan memimpin audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi 
yang sukses.

Kursi untuk kursus ini terbatas dan disediakan
dasar dilayani pertama datang pertama. Untuk 
bergabung dengan tentu saja, peserta harus mengisi 
nominasiformulir dan kirimkan email ke 
info@eascerti�cation.com.  

Bank Transafers Using NEFT, RTGS & IMPS.
    

Credit / Debit card payments can be done through 
our payment gateway (CC Avenue Payment)

Kursus tingkat profesional - siapa yang harus menghadiri?

Kursus tingkat profesional dirancang khusus untuk para profesional yang 
saat ini mempraktikkan manajemen dan kualitas keamanan pangan di 

tingkat manajerial atau lebih rendah termasuk mereka yang ber-
cita-cita untuk posisi manajemen atau kepemimpinan senior. 

Kursus berserti�ikasi ini akan memberi para profesional 

IDR 10 Million

Price:

Duration:  5 days
(40 hours)

Payment of the course fee can be made by any of the below means:

For course schedule, please visit our training calendar 

For more information about CQI and IRCA Certified Training, visit www.quality.org/training 



MENGAPA MEMILIH CQI DAN PELATIHAN BERSERTIFIKAT 
IRCA? 

Kembangkan keterampilan
kamu membutuhkan

Setiap kursus bersertifikat
telah dirancang bersama 
industri ahli dan memastikan 
pengembangan dari
keterampilan yang tepat,
pengetahuan dan keahlian 
untuk unggul sebagai seorang 
profesional yang berkualitas.

Tingkatkan prospek karir

Majikan sangat menghargai profe-
sional yang berinvestasi di mereka
belajar sendiri dan pengembangan. 
Mendapatkan up- paling relevan 
pengetahuan terkini dan keteram-
pilan yang akan tingkatkan karir 
Anda prospek dan hasil kamu 
lebih dipekerjakan.

Belajar dari yang terbaik

Kursus bersertifikat adalah
secara mandiri dinilai oleh
profesional terkemuka 
badan untuk kualitas dan 
audit, CQI dan IRCA, 
memastikan standar terting-
gi pelatihan disampaikan 
oleh Memberdayakan
Sistem Jaminan

Contact Us 
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#Menara Kadin 30/F, 
Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3,

Jakarta 12950.
Tel: +62-2152994555

Mobile: +91 (0) 9500038365
Email: info@iasiso.com

Website: www.ias-indonesia.org
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