POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
INTEGROVANÉHO SYSTÉMU
Politika kvality a environmentu je vytvořena s cílem průběžně zlepšovat prováděné činnosti ve výrobě
plošných spojů, stejně jako i zvyšovat efektivnost a produktivitu svých činností a zároveň preventivní péči
v oblasti environmentu. O splnění této vize chce společnost usilovat kvalitní prací, kvalifikovaným přístupem
k potřebám zákazníka a průběžným vzděláváním pracovníků.
I. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
Spokojenost zákazníka je prioritou našich činností. Jedná se o přání a požadavky z oblasti kvality a plnění
termínu dodání a komunikace se zákazníkem. Spolupráce začíná definováním požadavků od zákazníka, až po
předání výrobků. Klademe důraz na odpovídající manipulaci a identifikaci majetku zákazníka.
II. KVALITA VÝROBKŮ
Chceme zvyšovat prestiž a prohlubovat důvěru zákazníka v naší práci a kvalitu dodávaných výrobků. Jsme si
vědomi, že trvale vysoká úroveň kvality výrobků přináší i zvýšení důvěry v kvalitu výrobků našeho zákazníka.
III. SPOKOJENOST A ODBORNOST PRACOVNÍKŮ
Vedení společnosti si uvědomuje spojitost mezi spokojeností pracovníků a kvalitou našich výrobků. Záměrem je
vytváření takových pracovních podmínek včetně osobního rozvoje pracovníků a vztahů ve firmě, které zvýší
vzájemnou důvěru všech pracovníků a tím i kvalitu výrobků a zároveň zvýšení environmentálního povědomí a
odpovědného chování k životnímu prostředí.
IV. ZÁVAZEK TRVALÉ SHODY S POŽADAVKY NORMY
Vedení společnosti se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění požadované kvality výrobků,
splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a shodu s požadavky právních předpisů.
V. ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU KVALITY A ENVIRONMENTU
Všichni pracovníci jsou seznámeni se systémů kvality v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností,
vyplývajících z vyhlášené politiky. Pracovníci jsou povinni uplatňovat stanovené postupy v praxi a v rámci svých
odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému kvality i ochraně životního prostředí.
VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Uplatňujeme neustálou snahu o snižování znečišťování životního prostředí tím, že hospodárně pracujeme
s přírodními zdroji, dále věnujeme vysokou pozornost odpadovému hospodářství a bezpečnému nakládání
s chemickými látkami, kde preventivními opatřeními a připraveností předcházíme havarijním situacím. Pokud
však nastanou, postupujeme dle havarijních plánů, zpracovaných dle platné legislativy, které zajistí minimalizaci
negativních dopadů na životní prostředí.
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