Strana:

Příkaz jednatele společnosti č. 1/ 2018
POLITIKA KVALITY

1/ 1

Datum zpracování:

01.07.2018

Datum účinnosti:

01.07.2018

Aspera Fasteners s.r.o. dodává vysoce jakostní spojovací materiál. Sortiment zahrnuje normované díly s
atesty 3.1, široké spektrum spojovacího materiálu podle DIN, ISO, EN, ASME, ASTM norem a výkresové
dokumentace především pro potřeby strojírenství, energetiky, chemického průmyslu a výstavbu
technologických celků.
VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

•
•
•

Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
kompetence, spolehlivost, flexibilita,
cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní dodávky
výrobků z oceli.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

•

Naším cílem je dosáhnout významného postavení na českém trhu mezi srovnatelnou konkurencí
v dodávkách s produktovým zaměřením především na spojovací materiál,

•

všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými právními, bezpečnostními, zdravotními,
hygienickými a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU,
technickými normami a dalšími relevantními požadavky zainteresovaných stran,

•

společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření,
monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků za vysoké kvality a
neustálého zlepšování,

•

vedení společnosti dbá o optimální zajišťování a využívání všech potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

•

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji
odpovědnost a postavení v systému managementu kvality,

•
•

kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,
pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře
vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K EXTERNÍM POSKYTOVATELŮ

•

Všichni naši externí poskytovatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací,
chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní externí poskytovatele,

•

abychom zajistili stabilní kvalitu a spolehlivost externích poskytovatelů, se kterými již
spolupracujeme, pravidelně je hodnotíme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby jejich výstupy
především splnili očekávání našich zákazníků a tím i naše očekávání.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

•

Vedení společnosti se
managementu kvality,

•

vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich
měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého
zlepšování,

•

veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících
procesů.

zavazuje

pravidelně

ověřovat

funkčnost

zavedeného

systému

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

•

Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat a zlepšovat
zavedený systém managementu kvality,

•

jakékoliv změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti.
Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

V Chomutově, dne 30.06.2018
…………………………………….
Pavel Marcinka
Jednatel společnosti
Aspera Fasteners s.r.o.

