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Audyt Bezpieczeństwa

Audit bezpieczeństwa
Audit bezpieczeństwa jest procesem mającym na celu
podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu.
Jest to usługa kompleksowa, obejmującą ocenę stanu
bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie zarządzania bezpieczeństem
oraz w kwestii inwestycji w systemy zabezpieczeń technicznych.
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Weryfikacja
aktualnego poziomu
bezpieczeństwa
obiektu

Audit bezpieczeństwa jest kompleksową usługą świadczoną w celu
dokonania weryfikacji aktualnego poziomu bezpieczeństwa oraz
opracowania koncepcji efektywnego zarządzania polityką bezpieczeństwa
w przyszłości. Audit bezpieczeństwa w rozumieniu Securitas jest
narzędziem służącym optymalizacji procesów zarządzania
bezpieczeństwem. Dlatego też przywiązujemy do niego wyjątkową wagę,
przedstawiając naszym klientom kompleksową analizę opracowaną
w oparciu o efektywne narzędzia.

Kompetentny zespół

W skład zespołu zajmującego się auditami bezpieczeństwa wchodzą
specjaliści z różnych dziedzin bezpieczeństwa biznesowego, których
wiedza i doświadczenie pozwalają na realizacje najbardziej złożonych
projektów auditorskich.

Jasna komunikacja
z Klientem

Prowadząc projekty auditorskie w różnych środowiskach biznesowych,
nauczyliśmy się przedstawiać skomplikowane problemy z zakresu analiz
bezpieczeństwa językiem zrozumiałym dla naszych Klientów.
Cały projekt jest znany Klientowi na każdym jego etapie. Służy temu
zarówno oferta handlowa, umowa, jak i zakres auditu uzgadniany z
każdym Klientem indywidualnie.

Światowe
doświadczenie
i lokalne relacje

Securitas od ponad 80 lat świadczy usługi ochrony osób i mienia.
Dziś Grupa Securitas to 320 tysięcy pracowników w 53 krajach na świecie.
Securitas prowadzi działalnośc w Ameryce Północnej i Południowej,
w Azji, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Securitas w Polsce funkcjonuje od 1996 roku jako grupa spółek.
Połączenie światowego doświadczenia ze znajomością lokalnego rynku
usług ochrony czyni z Securitas doświadczonego, rzetelnego
i wiarygodnego partnera.

Kwalifikacje auditorów
Osoby uczestniczące w auditach
bezpieczeństwa oraz tworzące politykę
bezpieczeństwa są dobierane do konkretnego
projektu spośród grona najbardziej
doświadczonych pracowników Securitas.
Nasi pracownicy posiadają wieloletnie
doświadczenie w tworzeniu systemów

bezpieczeństwa w organizacjach biznesowych
o zróżnicowanym profilu. Wśród kadry
Securitas są członkowie powszechnie
szanowanych organizacji, skupiających
specjalistów w zakresie bezpieczeństwa,
takich jak między innymi American Society
of Industrial Security.

Kwalifikacje pracowników Securitas wchodzących w skład zespołów tworzących
politykę bezpieczeństwa i przeprowadzająodzących audity bezpieczeństwa:
- Wykształcenie wyższe
- Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa
- Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
- Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych
- Specjalistyczne certyfikaty i akredytacje w zakresie systemów zabezpieczeń technicznych
- Kursy specjalistów ochrony przeciwpożarowej
- Kursy w zakresie ochrony informacji niejawnych
- Certyfikaty Oficera Ochrony Portu (zgodnie z ISPS)
- Znajomość norm i standardów ISO, TAPA, AEO, C-PTPAT, FDS, IATA, ISPS
- Poświadczenia Bezpieczeństwa (do „Ściśle Tajne” włącznie)
- Ukończone specjalistyczne kursy Securitas, w tym także organizowany za granicą
Securitas Management Training.

