Főbb jellemzői:
• Képzés és vizsga az operatív tevékenységet végző vezetők és dolgozók részére – a sikeres
vizsga után a résztvevők 10 évig érvényes tanúsítványt kapnak. Az oktatás eredményességét
igazoló tanúsítvány előfeltétele, hogy a vállalkozás rendelkezhessen SCC cégtanúsítvánnyal.
• A gyakorlati alkalmazás vizsgálata az üzemekben, műhelyekben, építési helyszíneken.
• Csökkenő baleseti események – az SCC-rendszerben az események értékelése egy
nemzetközileg kialakított és elismert módszerrel történik.
• A tanúsítást nagy munkavédelmi szakmai tapasztalattal rendelkező SCC-auditorok végzik.
• Az SCC az embert állítja a középpontba, minden ember viselkedése fontos, hierarchia nélkül.
• Az SCC minőség- és környezetirányítási rendszerekkel integráltan tanúsítható.
Tanúsítványok:
• SCC*: Korlátozott tanúsítvány 35 főnél
kisebb létszámú szervezetek számára
• SCC**: 35 főnél nagyobb létszámot foglalkoztató szervezetek számára.
• SCT: Személyi szolgáltatást végző szervezetek számára
• SCC P (Petrolkémia): Olaj- és gázipar
területén dolgozó szervezetek számára

Szolgáltatásunk:
• Az SCC minősítés követelményeinek

•
•

•
•
•

eleget tevő dokumentáció összeállítása (beleértve az SCC kézikönyvet
és a vonatkozó meglévő dokumentációk átdolgozását).
EBK Vezető oktatása, felkészítése a
rendszer alkalmazására és az auditra.
Építési területen végzett próba audit a
tanúsító auditot megelőzően.
Személyi oktatás és vizsga megszervezése.
Cégtanúsítás megszervezése.
Konzultációs lehetőség biztosítása az
auditorral.

Hujber Richárd | ügyvezető
E-mail: sccteamhungary@gmail.com

Az SCC tanúsítvánnyal rendelkező
szervezetek előnye:
• Az SCC alkalmazásával a szervezetek
megbízhatóan, a megrendelő igényei
szerint tudják teljesíteni feladatukat.
• Az SCC az adott iparágban úgy a
termelő, mint a szolgáltató szervezetek
számára megfelelő.
• Az SCC tanúsítvány az európai piacon
elismert és elfogadott.
• Az adott szervezet számára gazdaságos megoldást eredményezhet –
üzemzavarok, vészhelyzetek, balesetekkel kapcsolatos bírságok, kártalanítások elkerülése, munkaidő kiesés minimalizálása, táppénz, jogi és egyéb
költségek csökkentése, a stabilabb
folyamatos termelés biztosítása révén.
• A munkatársak biztonsági tudatosságának emelése.
• Nemzeti vagy nemzetközi akkreditációkon alapuló tanúsítványok, az Önök
igényéhez igazodva.

MS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Az SCC-t (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványát) olyan jelentős, biztonságot és egészséget
veszélyeztető tevékenységet végző szervezetek szerezhetik meg, akik pl. a gáz- és olajiparban,
vegyi gyárakban stb. végzik munkájukat, illetve nyújtanak szolgáltatásokat.
Az 1994-ben Hollandiában kialakított, majd 1995-ben Németországban is bevezetett
szabályozás időközben – Belgium, Ausztria, Svájc csatlakozásával – európai „SCC Platformmá”
bővült, aminek fő feladata a rendszerek összehasonlíthatóságának és a kölcsönös
elismerésének egyértelműsítése.
A tanúsítvány igazolja, hogy az adott vállalkozások munkájuk során megfeleltek a rendszer
munkabiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
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