Politika kvality a environmentální politika

Číslo:

F-QM-001

Verze:

1

Naše heslo: "DÁVÁME ŽIVOTU PROSTOR"

Společnost CONTIMADE s.r.o. vyvíjí, vyrábí a nabízí kvalitní a k životnímu prostředí šetrné obytné kontejnery a příslušenství, které
svými vlastnostmi nejen splňují, ale i předčí přání zákazníků.
Cílem společnosti CONTIMADE s.r.o. je nadchnout nové i stávající zákazníky tak, aby se ke značce CONTIMADE s důvěrou vraceli.

Politika kvality a environmentální politika:
- je stanovena vedením společnosti a komunikována příslušným oddělením, poté co je schválena majitelem společnosti
- je pravidelně přezkoumávána vedením z hlediska kontinuity a vhodnosti
- tvoří rámec pro stanovování cílů kvality a EMS a zahrnuje v sobě odpovědnost k neustálému zlepšování efektivnosti QMS a EMS
- je závazná pro všechny zaměstnance společnosti CONTIMADE s.r.o. a je odpovědností každého z nás ji naplňovat

Spokojenost zákazníka je zárukou zajištění práce do budoucna
Rozvíjení dobrých a dlouhodobých obchodních vztahů se stávajícími zákazníky
Efektivní komunikace, pochopení a důsledné plnění požadavků zákazníka

Dodavatelé

Navázání nových kontaktů

Aktivní prohlubování spolupráce s důrazem na včasnost dodávek, v požadované kvalitě a za přijatelnou cenu

Zaměstnanci

Zákazníci

Společnost CONTIMADE s.r.o. a její vedení v souladu se svým kontextem a strategickými záměry se zavazuje k následujícím
zásadám:

Jsou největší hodnotou pro naši společnost

Spoluúčast při vytváření kvalitních výrobků

Budování týmové spolupráce, delegování a určení příslušných odpovědností
Zaměřujeme se na zvyšování odbornosti, motivaci zaměstnanců a vhodné pracovní prostředí vybavené potřebnými zdroji

Kvalita

Rozvíjení společnosti se zavedeným a fungujícím systémem řízení
Zaměření se na zvyšování kvality výrobků, prevenci chyb a neustálé zlepšování

Životní prostředí a
ochrana zdraví

Vyhodnocování plnění stanovených cílů

Ochrana životního prostředí a omezení ekologických dopadů na nejnižší možnou míru
Dodržování požadavků platných zákonů a předpisů vztahujících se k životnímu prostředí
Snižování energií a surovin s ohledem na objem výroby
Minimalizování vzniku odpadů, emisí a ochrana zdrojů
Spolupráce s úřady
Zdraví zaměstnanců je naší prioritou. Zaměřujeme se na systém prevence pracovních rizik a pracovních úrazů
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