POLITIKA JAKOSTI

Tuto Politiku jakosti vyhlašuje vedení společnosti MIPEXA s.r.o s přesvědčením, že
bude pochopena a přijata všemi zaměstnanci naší firmy i našimi obchodními partnery. Našim cílem je dosáhnout a udržovat takovou pověst v jakosti, cenách a přesnosti
dodávek, která nám zajistí významné postavení na vnitřním trhu a širší prosazení na
trzích mezinárodních.
Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je zavedení a udržování systému jakosti podle
normy ISO 9001 : 2008.
Věříme, že naše Politika jakosti bude probouzet zdravou hrdost všech našich spolupracovníků na výrobky i dobré jméno společnosti.
ZÁKAZNÍK
Jako výrobce obráběných součástí pro program obnovitelných zdrojů energie
a automobilový průmysl chceme dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti
externího i interního zákazníka.
Pro spokojenost našeho zákazníka musí každý pracovník udělat vše, co je v jeho silách.
Každý, kdo přebírá naši práci je zákazník a patří mu to nejlepší.
Úroveň spokojenosti zákazníků budeme systematicky sledovat a zlepšovat.
ZAMĚSTNANEC
Vytvoříme pracovní prostředí vyznačující se důvěrou a součinností mezi všemi
spolupracovníky společnosti.
Budeme naslouchat názorům a potřebám našich spolupracovníků.
Věříme našim spolupracovníkům. Budeme podporovat jejich růst a aktivity při
zdokonalování všech procesů ve společnosti s cílem správně je motivovat.
Nový vztah zaměstnanců k jakosti práce nechť je pro zákazníka zárukou, že náš
výrobek dosáhne nebo předčí sjednanou nebo očekávanou úroveň.
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DODAVATELÉ, SUBDODAVATELÉ
Jakost našich výrobků také závisí na kvalitě dodávaného materiálu a služeb.
Budeme podporovat vybrané dodavatele při dosahování jejich jakostních
cílů. Naší snahou je umožnit jim jako našim partnerům další rozvoj a perspektivu.
ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Budeme neustále vyhledávat možnosti snižování dopadů našich aktivit na
životní prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců a občanů regionu.
DLOUHODOBÁ STRATEGIE SPOLEČNOSTI
Zavedení kvalitního systému řízení jakosti nechť je prostředkem k získání
a udržení dobré pověsti, k ekonomické prosperitě firmy a stabilizaci
sociálních jistot každého zaměstnance.
Svěřené zdroje musíme efektivně využívat a udržovat. Návratnost investic musí
být zajištěna.

Pro zabezpečení plnění “Politiky jakosti” se vedení společnosti zavazuje formulovat základní cíle jakosti pro příslušný kalendářní rok a prověřovat jejich plnění.
Cíle jakosti jsou presentovány ve zvláštním dokumentu, který každoročně
vydává Rada jakosti společnosti pro kalendářní rok.

Traplice 27. 5. 2010

Ing. Josef Kubičík
jednatel společnosti
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