Politika integrovaného systému managementu kvality a životního
prostředí

pro období 2015 ÷ 2017
Jsme česká společnost zabývající se výrobou montážních a kontrolních přípravků
a trubkových systémů pro strojírenství, zejména pak automotive.
Naším dlouhodobým cílem je být spolehlivým a kvalifikovaným dodavatelem měřících
a kontrolních přípravků a trubkových systémů, udržet dobré jméno společnosti a
uspokojovat požadavky zákazníků.
Uvědomujeme si, že zákazník je naším nejdůležitějším partnerem. Pro dosažení
maximální míry spokojenosti zákazníka neustále zlepšujeme náš systém řízení při
současném aktivním zapojení všech zúčastněných stran – zaměstnanců i dodavatelů.
Vedení společnosti vytváří prostředí, v němž jsou zaměstnanci na všech úrovních
plně zapojeni, s využitím svých schopností, na dosahování cílů společnosti.
Všichni zaměstnanci společnosti, bez rozdílu pracovního zařazení, jsou školeni,
vedeni, motivováni k docilování plánované kvality, prevenci znečišťování a aktivně se
podílejí na nepřetržitém zdokonalování všech činností společnosti.
Jsme si vědomi možných dopadů na životní prostředí, které mohou při realizaci výše
uvedených činností působit na zaměstnance, ostatní zainteresované strany i životní
prostředí.
Společnost upřednostňuje preventivní přístup ve všech činnostech, zejména pak
v oblastech neplnění požadavků zákazníka, negativního působení na životní prostředí,
zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran před odstraňováním následků.
Základním předpokladem pro naplnění je uvědomělé chování všech zaměstnanců
na základě vymezených kompetencí, stanovených úkolů, technologických postupů,
návodů na obsluhu, používání předepsaných ochranných pracovních prostředků a
zvyšování odborné způsobilosti.
S dodavateli hlavních procesních vstupů udržujeme výhodné dodavatelské vztahy
v zájmu zajištění požadavků na kvalitu a ochranu životního prostředí vlastních produktů.
Vedení společnosti se zavazuje k plnění legislativních požadavků a společností
akceptovaných požadavků zákazníků.
Tato politika je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot a programů v oblasti
managementu kvality a environmentálního managementu, které slouží vedení
společnosti jako nástroj k zajištění neustálého zlepšování efektivity a výkonnosti
integrovaného systému řízení.
Názory, návrhy, připomínky či stížnosti zákazníků a zaměstnanců jsou nejcennějším
pramenem poznatků využitelných pro další zdokonalování řízení a fungování společnosti
a s tímto vědomím je s nimi ve společnosti nakládáno.
Společnost zajišťuje sdělování politiky všem osobám pracujících pro společnost nebo
z jejího pověření. Společnost o politice komunikuje i s osobami které řídí.
Dostupnost této politiky zainteresovaným stranám zajišťujeme zveřejněním na
webových stránkách společnosti www.holmtec.cz.
V Trutnově, dne 11.3.2015
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jednatel společnosti
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