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FSC® Chain of Custody i tre steg
Välkommen till vår skräddarsydda utbildning. I tre steg hjälper vi dig
och ditt företag att förstå FSC-systemet och värdet av en FSC-Chain of
Custody certifiering. Välj den utbildningsnivå som passar era behov
bäst. Allt från en dags grundläggande introduktion till en fördjupad
tredagarsutbildning.
FSC CoC
Vår 2020

22 april

Införa FSC CoC

Revidera FSC CoC

23 april

24 april

8.30 – 16.30

8.30 – 16.30

5900

5900

5900

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Höst 2020
Tider prel
Pris (kr ex moms)
Ort

08.30 – 16.30

Plats
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg (preliminär)
Anmälan och Info, Betalningsvillkor
Kursen genomförs i samarbete med Bureau Veritas, Sverige
Se https://bureauveritas.lpages.co/trg-sverige/#fsc
Priser
Deltagaravgift inkluderar fika, lunch, dokumentation och förfriskningar.
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FSC CoCâ Chain of Custody
(dag 1)
Översiktligt
kursprogram

Förmiddag
• Introduktion.
• FSC bakgrund och värdering.
• Chain of Custody – praktisk
övning.
Eftermiddag
• Marknadsföra sälja och leverera.
FSC produkter.
• Köpa, ta emot och övervaka.
FSC produkter.

Införa Chain of Custody
(dag 2)
Förmiddag
• Krav på dokumenterade rutiner
och intern utbildning.
• FSC Chain of Custody
(CoC) metoder fördjupning
(kredit, procentmetod).
• Subcontracting
Eftermiddag
• FSC Controlled Wood och
Due Diligence
(introduktion)
• FSC Multi-site krav och
hantering av korrigerande
åtgärder

Revidera Chain of Custody
(dag 3)
Förmiddag
• Revisionsteknik enligt ISO
19011
• FSC CoC krav på revision
• Planering av revision, praktisk
övning, diskussion

Eftermiddag
• Dokumentgranskning, intervjuer
och rapportering praktisk övning,
diskussion

Målgrupp

Personer som arbetar med
FSC CoC uppgifter i företag
med ansvar att arbeta enligt
spårbarhetssystem

FSC CoC ansvariga med ansvar
för att gällande certifieringskrav
uppfylls i organisationen. Införa och
underhålla dokumenterade rutiner

Interna revisorer med uppgift att
utvärdera att en site eller
subcontractor uppfyller gällande
FSC CoC standarder.

Mål

Förstå FSC värderingar och
terminologi

Fördjupad förståelse av FSC CoC
krav

Kunna grundläggande krav i
revisionsteknik enligt ISO 19011
(principer, planering,
genomförande och rapportering)

Kunna grundläggande krav i FSC
Kunna tillämpa FSC CoC krav i den
CoC standarder kopplade till
egna verksamheten.
Marknadsföring och märkning
Känna till grunder i FSC
Inköp och mottagningskontroll.
Controlled Wood för att förstå
Produktion och hantering av FSC innebörden
anspråk. med fokus på transfer
metod
Kunna upprätta och anpassa rutin,
Försäljning och utleverans
policy eller annan dokumenterad
information.
Systemadministration.
Förkunskaper

Inga

Kunskap motsvarande dag 1.

Kunna utvärdera FSC CoC
standarder och koppla
revisionsiakttagelser till
standardkrav
Kunna rapportera en revision enligt
krav i FSC CoC STD 40–003.
Kunskap motsvarande dag 1 och 2.

