POLITIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ
Vedení společnosti CNC KOVO s.r.o. vyhlašuje tuto politiku jako vyjádření svého postoje
k zabezpečení sytému řízení ve společnosti CNC KOVO s.r.o.
1. Uspokojování potřeb a očekávání vlastníků, zákazníků a zainteresovaných stran jsou prioritami
společnosti.
2 Plněním závazných požadavků neustále zvyšovat efektivnost sytému řízení společnosti.
3. Komunikováním a spoluprací s místní správou, veřejností a zákazníky vytvářet dobrou image
společnosti CNC KOVO s.r.o. a dávat objektivní informace o strategii naší společnosti.
4. Zvyšovat povědomí zaměstnanců o systému řízení společnosti, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti
potřebné pro zabezpečování kvality a ochrany životního prostředí formou školení a jiných aktivit a tak
zvyšovat jejich způsobilost.
Vedení společnosti CNC KOVO s.r.o. se zavazuje:
•
•
•
•
•
•
•

pravidelně aktualizovat tuto politiku a zajišťovat její naplňování;
pravidelně sledovat a vyhodnocujeme interní a externí aspekty související s podnikatelským
prostředím společnosti;
ve vztahu k životnímu prostředí se snažíme o šetrné využívání energií a snižování ekologické
zátěže používáním šetrnějších produktů vůči životnímu prostředí a ovlivňovat tak i naše zákazníky
a dodavatele. Naše zaměstnance vedeme ke zvyšování úrovně ochrany životního prostředí.
vytvářet a poskytovat přiměřené zdroje;
trvale zlepšovat procesy ve společnosti;
vytvářet podmínky pro bezpečnou práci zaměstnanců;
přezkoumávat efektivnost systému řízení.

Od zaměstnanců se očekává:
•
•
•
•
•

odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů;
dodržování postupů systému řízení a postupů společnosti;
aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí;
trvalé hledání možností zlepšování kvality a ochrany ŽP v rámci svých pracovišť;
podávání námětů k zlepšování jakýchkoliv činností společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje k vytváření podmínek a zdrojů pro naplnění této politiky, k naplnění jsou vedením
společnosti stanoveny cíle kvality a plány k jejich dosažení.
S politikou systému řízení jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.
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