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Politika jakosti

Pro zabezpečení a splnění všech požadavků zákazníků specifikovaných v objednávkách nebo
smlouvách o dílo, včetně požadavků dohodnutých při vzájemných jednáních a ve vazbě na kontext
organizace a strategické zaměření dodavatele plastových výlisků a dílů do automobilového průmyslu.
Pro splnění všech prováděných činností v kvalitě, termínech, způsobu provedení a celkový přístup
k zabezpečované práci, který od firmy zákazník očekává, včetně příslušných garancí za provedenou
práci, stanovuji následující „Politiku jakosti“.
1. Všechny požadavky zákazníků posuzovat vždy z hlediska technických možností zajištění
požadované jakosti, splnění požadovaných termínů, praktického a technického provedení,
s ohledem na veškeré souvislosti a kontext, kterých se činnost dotkne a celkový výsledek.
2. Při uzavírání smluv a tvorbě cenových kalkulací dbát mimo jiné na zajištění optimální míry zisku,
umožňující úhrady provedených prací zákazníkem a zároveň potřebný rozvoj pro další podnikání
a zabezpečující zdroje potřebné pro budování, udržování a rozvíjení systému zabezpečování
jakosti v souladu se záměry a řízením firmy. Pro zabezpečení činnosti firmy rozvíjet marketingový
průzkum trhu.
3. Pro pracovní činnosti ve společnosti využívat plně kvalifikovaný personál s potřebnou praxí v oboru
a zajišťovat jeho soustavné vzdělávání, odborný růst, školení a výcvik. Při veškeré činnosti
zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.
Všechny pracovníky průběžně informovat o plnění plánů, výsledcích a výkonnosti naší firmy.
4. Materiály a dodávky potřebné pro činnost společnosti zajišťovat pouze od prověřených a
schválených dodavatelů, u kterých je zaručena trvalá kvalita dodávek. Minimalizovat negativní vlivy
na životní prostředí vyplývající ze zajišťované činnosti.
5. Průběžně zajišťovat hodnocení systému jakosti, hodnocení kvality dodávek, schvalování a
hodnocení dodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníků k analýzám a přijímání opatření pro
trvalé zlepšování efektivnosti systému řízení jakosti.
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