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Přehled certifikačních zkoušek pro Juniory

QMS, EMS, BOZP, BP a ISMS

ZKOUŠKA JUNIORA
dle pravidel pro

akreditovaný
certifikát dle daného

oboru

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE PRO ZÍSKÁNÍ PERSONÁLNÍHO CERTIFIKÁTU „JUNIORA“

A NÁSLEDNĚ I AKREDITOVANÉHO PERSONÁLNÍHO CERTIFIKÁTU

Certifikáty – Junior se nabízí pro následující obory:

Pro obory QMS, EMS, BOZP a ISMS se nabízí i možnost získat mezinárodní certifikát EOQ (Evropská

organizace pro kvalitu). Hlavní výhodou pro držitele certifikátu typu „Junior“ je prokázání znalostí

z příslušného oboru před nezávislým certifikačním orgánem, což vede k většímu uplatnění na trhu práce.

Požadované znalosti ke zkoušce Juniora:

¨ Manažer QMS – Junior (Manažer kvality)

Manažer EMS – Junior (Manažer systému environmentálního managementu)

Manažer BOZP – Junior (Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Manažer BP – Junior (Manažer bezpečnosti potravin)

Manažer ISMS – Junior (Manažer bezpečnosti informací)

Zkouška se skládá z písemné části, ústní části a obhajoby případové studie (mimo obor ISMS, kde se studie

nezpracovává). Platnost certifikátu je 3 roky. Po 3 letech nebo po doložení praxe je možné zažádat

o akreditovaný certifikát.
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Více informací na www.csq-cert.cz


