POLITIKA KVALITY
Politika kvality je dokument vyjadřující základní principy a záměry společnosti
COLORplastic Automotive spol. s.r.o. pro zajištění požadavků našich zákazníků a vytváří rámec pro
činnosti organizace v oblasti zajištění kvality.
Na důkaz svého závazku a závazku všech zaměstnanců dodržovat požadavky normy ČSN EN
ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, relevantní požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se
vztahují k činnostem společnosti a dále na důkaz závazku neustálého zvyšování efektivnosti systému
managementu kvality vyhlašuje vedení COLORplastic Automotive spol. s.r.o. tuto politiku kvality:
•

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949 je promítnut do všech procesů a
činností společnosti. Ve všech činnostech usilujeme o neustálé zvyšování efektivnosti procesů a
tím i trvalého zlepšování systému managementu kvality. Snažíme se vyvarovat chyb a důsledně
odstraňovat odhalené nedostatky, tím docílíme permanentního zvyšování kvality produktů a
klesání nákladů způsobených nedostatky ve kvalitě.

•

Vysoká úroveň kvality našich produktů je nejdůležitějším základem pro dlouhodobý rozvoj
našeho podniku.

•

COLORplastic Automotive spol., s.r.o. je společností, která bude vždy usilovat o to, abychom
z hlediska každého zákazníka byli prvními při výběru dodavatele, neboť největším oceněním naší
práce je získání nových a udržení stávajících zákazníků

•

Vedení společnosti se zavazuje k trvalému rozvoji a investicím do výrobních prostředků a nových
moderních metod kontroly procesů a produktů, pro dosažení a udržení konkurenceschopnosti na
trhu.

•

Uspokojování individuálních požadavků, potřeb a očekávání zákazníků poskytováním kvalitních
produktů je nejvyšším podnikovým cílem. Je kladen důraz na tyto oblasti:
- Leadership
- Stálé zvyšování kvality poskytovaných výrobků a služeb,
- Dodržování OTD, objemu dodávek a konkurenceschopné ceny

•

Zaměstnanci COLORplastic Automotive spol., s.r.o plní rozhodující úlohu při zajišťování „Politiky a
cílů kvality“. Vedení společnosti podporuje a upevňuje pocit spoluodpovědnosti všech
zaměstnanců za kvalitu tak, aby konečným produktem byla služba vysoké kvality. Je kladen důraz
na odstraňování překážek vzájemné spolupráce mezi jednotlivými zaměstnanci. Pro všechny
zaměstnance platí zásada „Práci vykonat v termínu, bezchybně a napoprvé“.
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