Elektro Kroměříž

a.s.

Politika kvality Elektro Kroměříž a.s.

V

yhlášením politiky kvality chce firma Elektro Kroměříž a.s. plně uspokojovat požadavky zákazníků dodávkami
rozvaděčů NN a souvisejícími službami se stanovenou úrovní kvality, dodacími lhůtami a přijatelnou cenou a tím
dosahovat přiměřenou podnikatelskou prosperitu.

Cílem firmy je vytvořit předpoklady pro konkurenceschopnost výrobků budováním systému řízení kvality, pružnou organizací
firmy a efektivností všech procesů a postupů při soustavném zlepšování celkového image firmy. Současně chce firma nabídnout
svým pracovníkům, kteří podpoří dosažení tohoto cíle, potřebnou jistotu a perspektivu v zaměstnání. Podporou cílů politiky
kvality přebírají všichni pracovníci na všech úrovních ve firmě odpovědnost, ve své každodenní činnosti, být příkladem v plnění
a vylepšování vyhlášené politiky kvality. Realizace těchto cílů umožní udržení a rozšíření stávajícího exportu a zlepšení pozice
firmy pro aktivity v zahraničí v očekávaném začlenění České republiky do Evropské unie.

K zajištění a udržení politiky kvality je nezbytné:
-veškerou činnost firmy podřídit situaci na trhu rozvaděčů,
-výrobu uskutečňovat ve smyslu souboru norem ČSN EN 61 439 a souvisejících předpisů a zákonů a naplňovat konkrétní
požadavky zákazníků,
-výrobky určené na export vyrábět podle norem a normativů platných v dané zemi nebo vyžadovaných zákazníkem a podle
mezinárodních norem EN, ISO a IEC,
-udržovat a neustále zkvalitňovat okruh smluvních subdodavatelů,
-zajistit aby každý pracovník odpovídal za plnění požadavků, stanovených systémem kvality,
-v rámci systému kvality motivovat všechny pracovníky ke zvyšování kvalifikace, dovedností a účasti na zlepšování postupů a
procesů, kvalitní a odborná práce musí být osobní ctí každého pracovníka,
-jednání se zákazníkem a subdodavatelem vést v bezkonfliktním duchu se zřetelem na cílový efekt,
-zlepšování řízení kvality zajistit zvýšenou úrovní komunikace mezi všemi útvary v procesu řídících činností,
-zabezpečovat personální, hmotné, finanční a další zdroje pro budování, udržování a zlepšování systému kvality,
-dbát o to aby výroba a zpracovaný materiál neohrožovali zdraví pracovníků a odpovídali ekologickým kriteriím,
-obnovovat, rozšiřovat a soustavně modernizovat technické vybavení firmy za účelem trvalého zvyšování kvality,
-přezkoumávat vyhodnocovat a aktualizovat politiku kvality a obeznamovat s ní a jejím plněním osazenstvo firmy nejméně
jednou ročně.

