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FSC® Ekspertkursus 
 Få styr på FSC-systemet 

www.nepcon.org 

Vores FSC auditor kursusforløb giver dig de 

nødvendige værktøjer, viden og færdigheder til 

FSC auditorer og andre, der arbejder med FSC 

certificering.  

Bliv kvalificeret FSC Auditor 

Vores FSC auditorkurser er baseret på FSC-krav 

såvel som ISO 19011 principper for auditorer.  

 
Vores kursus er godkendt til at opfylde FSC’s 

formelle krav. Normalt er et ISO-kursus 

påkrævet for FSC-auditorer; du behøver dog ikke 

deltage i et separat, formelt ISO-kursus, hvis du 

har bestået vores FSC auditor kursus1.   

 

Hvis du består eksamenen, vil du modtage et 

FSC Auditor kursusbevis for den relevante FM 

eller CoC certificeringsordning. Deltagere, der 

ikke består, vil modtage et bevis for 

kursusdeltagelse. 

 
Intensivt forløb giver pote 

Kurset består af online-moduler efterfulgt af 

holdundervisning. Det er et intensivt forløb, som 

er designet til at give dig dyb indsigt i FSC-

systemet. Undervisningen er en blanding af 

præsentationer og holdundervisning med rig 

mulighed for at anvende din nye viden så snart, 

du har fået den.  

Hvad er det præcist, du lærer? 

Ja, nærmest alt hvad der angår Forest 

Stewardship Council® certificering. Nogle af 

verdens mest erfarne undervisere vil lede dig 

gennem alt, hvad du behøver at vide for at blive 

kvalificeret FSC auditor. Dine undervisere giver 

dig teknisk viden om kravene i standarderne for 

FSC Forest Management, Chain of Custody, 

Controlled Wood og brugen af logo.  

Derudover, vil du lære og øve teknikker inden for 

auditering, rapportskrivning og teamwork. Du 

kan se frem til et kursus med erfarne undervisere 

og en mulighed for at møde andre, der er 

interesserede i at lære mere om FSC certificering. 
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1 OBS: For at blive fuldtud godkendt som FSC auditor skal du også have relevant erfaring og kvalifikationer samt have deltaget 

i faktiske FSC audits i felten. 

Kurset gav stor indsigt i FSC Chain of 

Custody. Underviserne var velforberedte 

og materialet var detaljeret og behøvede 

al vores opmærksomhed. Det blev 

videregivet til os på en nem og afslappet 

måde. Det var et meget interessant 

kursus. 

– Hans Lindekilde, Ejer af SupChainAbility  



 
 
 
 
 
 
 

 Få vores gratis nyhedsbrev: 

www.nepcon.org/newsletter 

Koncept med fuld service 

Du får en komplet pakke, herunder undervisning, 

undervisningsmaterialer og lette måltider, der 

består af kaffepauser og frokost i hele 

uddannelsesforløbet. Kurserne arrangeres på 

steder, der ligger i de attraktive omgivelser, så 

du kan nyde og udforske området når der ikke er 

undervisningen. 

Indtil videre har NEPCon afholdt FSC auditor-

kurser for tusindvis af deltagere fra over 45 

lande. 

 

Kursussprog 

Vores kurser afholdes på engelsk, russisk, 

spansk, fransk og kinesisk. Undervisning på 

andre sprog kan blive arrangeret på 

forespørgsler. Venligst kontakt os for yderligere 

oplysninger.  

Book dit kursus nu 

Vores kurser bliver stadig mere populære, og vi 

planlægger normal 20-30 åbne 

kursusbegivenheder om året forskellige steder i 

Europa, Asien samt i Nord- og Sydamerika.  

For at sikre, at kvaliteten er i top, er hvert kursus 

begrænset til højst 15 deltagere, så vi anbefaler 

at du tilmelder dig dit kursusforløb så tidligt som 

muligt. Du er berettiget til vores 10% velkomst- 

eller early bird-rabat, hvis dette er din første 

NEPCon klassepræget undervisning eller ved 

bekræftelse af betaling mindst 2 måneder før dit 

kursus.  

 

 

Vi tilbyder en særlig rabat på 30% for NGO'er, 

FSC-nationale initiativer, universitetsstuderende 

og personale. Sørg for at abonnere på vores 

kursusopdateringer på vores hjemmeside for at 

få opdateringer om eventuelle specielle priser og 

rabatter. 

Du kan finde flere informationer om kursusgebyr, 

se et eksempel på en agenda, se vores 

kursusprogram og booke det kursus, der passer 

dig bedst på www.nepcon.org/da/training.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os 

 

Hvis du vil høre mere eller vil 

tilmelde dig kurser, er du 

velkommen til at kontakte:  

Doris Reva  

Training Coordinator  

Email: dreva@nepcon.org 

Mobile: +372 52 25 947    
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 Undervisningen var perfekt organiseret og 

godt forvaltet. Mange tak til NEPCon-

underviserne for klare præsentationer og 

sjove øvelser. 

-Mindaugas Sutkevičius, Specialist of 

Forestry and Wood Origin, JSC "Vakarų 

medienos grupė" 

” 

“ 

http://www.nepcon.org/da/training

