POLITIKA

INTEGROVANÉHO

S&D STROJÍRNA

SYSTÉMU RÍZENÍ

spolecnost s rucením omezeným PROSETÍN

MOTTO: Vysvedcením o kvalite a spolehlivosti naší organizace je druhá a následující objednávky stejného
zákazníka.
KREDO: Jsme dobrí - Budme lepší!!!
Vedení organizace S&D STROJÍRl~A spolecnost s rucením omezeným PROSETÍN, jejímž hlavním
zamerením jsou:
montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacÍch zarízení
výroba a montáž stroju, konstrukcí a technologického zarízení
výroba vyhrazených zdvihacích zarízení,
se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování Úrovne kvality výrobku a služeb
k všestrannému uspokojování ocekávaných i predpokládaných potreb zákazníku a naplnování požadavku
právních predpisu.
Naše globální orientace na dodávky technologického zarízení a vyhrazených zdvihacích zarízení je pro
zákazníky jistotou, že organizace S&D STROJÍRNA spolecnost s rucením omezeným PROSETÍN je
pripravena navrhnout optimální rešení daného problému. Naši odborníci jsou.k dispozici s individuální
technickou pomocí, perfektním rešením.
Fungující výrobky u rady zákazníku dokazují kvalitu našich výrobku a jejich spolehlivost. Široké zázemí a
spolehlivost subdodavatelu zarucují optimální dodací lhuty. K dispozici ve dne, v noci je široké servisní
zázemí, vcetne zajištení preventivních prohlídek a dodávek náhradních dílu. Toto vzájemné propojení mezi
technikou organizace a potrebami zákazníka zarucuje optimální soulad mezi užitnou hodnotou rešen,í a cenou.
Vedení prijímá odpovednost za ochranu životního prostredí v souvislosti se svou podnikatelskou cinností.
Uznává potrebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit organizace. K
posílení ochrany životního prostredí, zlepšení kvality, bezpecnosti práce, prevenci Úrazu a nemocí z povolání se
vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika. K našim prioritám trvale patrí ochrana
životního prostredí a vytvárení bezpecných pracovních podmínek pro zamestnance.
Vedení organizace S&D STROJÍRNA spolecnost s rucením omezeným PROSETÍN prijímá tyto zásady:
Prispet ke zlepšení životního prostredí zavedením integrovaného systému podle normy ISO 9001, ISO
14001 aj eho dalším rozvíj ením.
Plnit požadavky platných právních predpisu a jiných požadavku.
Vzdeláváním rozširovat mezi zamestnanci povedomí o ochrane životního prostredí a o bezpecnosti práce a
získat je k užší spolupráci.
Neustále hledat možnosti snižování spotreby energií a výskytu možných rizik ohrožující zdraví.
Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánu,
zajištujících omezení negativních vlivu na životní prostredí.
Hodnotit dopady na životní prostredí pri zmene technologie ješte pred jejím zavedením.
Pusobit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostredí a rídili se dle pravidel bezpecné práce.
V rámci procesu zlepšování celého systému usilovat o minimalizaci negativních dopadu vlastní cinností,
výrobku a služeb na životní prostredí a bezpecnost práce.
Posilovat otevrený prístup a dialog se zamestnanci, verejností a ostatními zainteresovanými stranami
prijímáním podnetu a reagovat na ne.
Všichni zamestnanci firmy jsou odpovedni za plnení techto zásad integrované politiky ajsou pravidelne
školeni.
V Prosetíne, dne 02.01. 2013
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