Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub Teid osa võtma 2017.a

IIA standardite seminarisarjast
Helen Anijalg jätkab märtsi ja juunikuu seminaril edukaks kujunenud koolituse
formaati, kus osalejad saavad lahendada kaasusi, millega tõenäoliselt siseaudiitorid
praktikas kokku puutuvad. Koolituselt saate nippe ja ideid, kuidas standardite
põhimõtted aitavad teil töö käigus tekkivaid olukordi lahendada. Rahvusvahelised
standardid seletatakse lahti lihtsas keeles, lähtudes Eesti organisatsioonide näidetest.
6. oktoobril kutsume teid järgmisele praktikult praktikule seminarile, kus
näidiskaasuste varal arutletakse üheskoos standardite põhimõtteid. Seekord on
ennelõunal arutelu fookuses standard 2300 (Töö teostamine), kuidas viia läbi
auditeid ja nõuandvaid töid ning seejuures teadlikult lähtuda standardite
põhimõtetest. Suur osa koolitusest toimub 2-3 liikmelistes gruppides läbi praktiliste
kaasuste arutelu, millele järgneb ühine arutelu standardite põhimõtete
kinnistamiseks.
Pärastlõunal on fookuses standardid 2400, 2500 ja 2600. Lahendatakse koos praktilisi
kaasusi, mis käsitlevad töö tulemustest aruandmist, auditi aruannete kvaliteeti,
tulemuste levitamist. Eraldi käsitletakse standardi 2450 (koondarvamuse) praktilist
rakendamist.
Seejärel peale kohvipausi jätkub seminar standard 2500 mõtestamisega, kuidas teha
auditite ja nõuandvate tööde tulemuste rakendamise kohta seiret. Seminari
lõpetuseks on paar praktilist harjutust standard 2600 tundmaõppimiseks st millal
peab siseaudiitor minema nõukokku või tippjuhi juurde ja rääkima tõsiselt riskidest,
mis on teiste poolt alahinnatud.
Olete oodatud osalema!
Tagasiside varasematelt koolitustelt:
„Tore, et oli praktiliste näidetega koolitus, mitte monotoonne loeng.“
„Väga hästi ülesehitatud koolitus.“
„Sain kasulikku teadmist, mida mul varem polnud.“
„Läbi kaasuste õppimine oli väga hea“
„Lektor oskas oma teadmisi edasi anda suurepäraselt.“
„Helen Anijalg on oma ala tipp.“
Päevakava
8.45-9.00

Eesti Siseaudiitorite Ühing
E-post: koolitus@siseaudit.ee
www.siseaudit.ee

Kogunemine, osalejate registreerimine

9.00-11.30

Standard 2300

10.30-10.45

Kohvipaus

10.45-12.15

Seminar jätkub

12.15-13.00

Lõunapaus

13.00-14.30

Standard 2400

14.30-14.45

Kohvipaus

14.45-16.15

Standard 2500 ja 2600

Maht: 7 CPE
Grupi suurus
Tulenevalt kursuse suunitlusest on maksimaalseks osalejate arvuks 15 inimest.

Toimumiskoht
Tallinn, Tartu mnt 50, viies korrus.
Osavõtutasu
6.oktoober seminari maksumus ESAÜ liikmetele 120 eurot, teistele 185 eurot.
Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Tasumine arve alusel.
Registreerimine
Registreerumine: http://goo.gl/forms/6o66vkbYaC. Viimane registreerimise päev
koolitusele on 3. oktoober 2017. Kui loobutakse enne 3 päeva, tagastatakse 80%
osavõtutasust, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Lisateave
www.siseaudit.ee või e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee

Lugupidamisega,
Mare Timian
Juhatuse esimees
Eesti Siseaudiitorite Ühing
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