POLITIKA KVALITY NA OBDOBÍ 2018-2021
Kvalita je pro naši společnost základní stavební kámen, na kterém stojí naše priority. Vytváření
dobrého jména společnosti, maximální péči o zákazníka a neustálé zlepšování systému řízení
kvality bereme jako jedinou možnou cestu k zajištění prosperity. Následující body charakterizují
politiku kvality společnosti ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o pro období 2018 - 2021.
 Udržet si důvěru stávajících zákazníků, komunikovat s nimi a zodpovědnou prací poskytovat
produkt, který splňuje nebo přesahuje požadavky zákazníka
 Navazovat nové kontakty, získávat stále nové zákazníky ze všech odvětví a rozšiřovat
strukturu odběratelů
 Při nákupu technologického vybavení se orientovat dle moderních trendů
 Směřovat organizačně a technologicky výrobu tak, aby maximum druhů dílů bylo kompletně
obrobeno na jednom stroji bez nutnosti dodatečného opracování
 Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, motivovat je, vytvářet takové pracovní prostředí, ve
kterém budou schopni produktivně pracovat
 Neustále zvyšovat podíl automatizace
 Snižovat podíl zmetkovitosti
 Spolupracovat s kvalitními a spolehlivými dodavateli
 Neustále vyhledávat rizik a příležitostí a stanovovat opatření pro řešení těchto rizik
 Časovým horizontem je rok 2021
K podpoře politiky jakosti se vedení společnosti zavazuje:







zajistit potřebné finanční, materiální a personální zdroje
politiku jakosti ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů
trvale sledovat a analyzovat potřeby a požadavky našich zákazníků
umožnit všem pracovníkům trvalé zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti
zajistit průběžnou kontrolu systému jakosti s cílem jeho neustálého zlepšování
Od svých zaměstnanců vedení společnosti očekává, že








se ztotožní s politikou jakosti a budou ji aktivně uplatňovat v praxi
budou dodržovat veškeré zásady a ustanovení dokumentace systému jakosti
budou pečlivě provádět samokontrolu výsledků vlastní činnosti a tím i přijímat vysokou
odpovědnost za jakost vlastní práce
budou vyhledávat náměty ke zlepšení vlastní práce i činnosti ostatních částí společnosti.
budou si zvyšovat kvalifikaci v oblasti systému jakosti a svého odborného zaměření
budou udržovat pořádek na pracovištích a dodržovat zásady bezpečné práce

V Třemošné 1. 6. 2018

Dušek Miroslav
jednatel společnosti
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