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Krédo společnosti:

KVALITA - JISTOTA – ÚSPĚCH
odráží postupný vývoj kultury našeho chování.
Kvalita práce a výsledků je a byla základem úspěchu v podnikání společnosti. To přináší jistotu
vlastním zaměstnancům - stabilitu práce a motivaci k lepším výsledkům.
Jistota je významově spojena s bezpečností, která je u zvedacích zařízeních zásadním znakem a
naše činnosti při montážích a opravách významně pomáhají dodržovat a zlepšovat parametry
pro provoz těchto zařízení.
Úspěch je výslednicí našeho snažení v kvalitě i bezpečnosti, ve výsledcích podnikání a také
našeho zájmu být výborným a respektovaným dodavatelem.
1. POLITIKA KVALITY
Pro posílení vážnosti a důvěryhodnosti kréda společnosti je vyhlášena politika kvality, desatero
našeho snažení, které zahrnuje i zásady managementu kvality:
1. Vědomí odpovědnosti za správně vykonanou práci je věcí každého pracovníka
společnosti, zejména pak řídících pracovníků.
2. Jednotlivé činnosti společnosti vytváří model a dokumentovaný systém managementu
kvality, aby se uspokojily požadavky i očekávání zákazníků.
3. Kvalifikovaní a zkušení pracovníci jsou oporou společnosti, o jejich odbornost je
pečováno a jsou k ní motivováni.
4. Společnost uzavírá smluvní vztahy až po vyjasnění specifikací a souvislostí, aby
zákazník nabyl přesvědčení o vstřícnosti a serióznosti smluvního partnera.
5. Pořádek je základem úspěchu v systému kvality, a to jak v dokumentaci, tak i na
pracovištích a ve skladech.
6. Pracovní proces je vhodně plánován, vykonáván, kontrolován a hodnocen k získání
výborného pracovního výsledku pro odběratele i efektu pro společnost.
7. Kontrolní operace zůstávají základem ověření kvality práce a odhalování neshod,
přitom se stále více věnujeme prevenci možných neshod.
8. Vhodné vypořádání neshodného stavu je součástí kultury společnosti a vede ke
zlepšování.
9. Prokázání kvality prací je prvořadé a dokladování kvality podporuje dobré jméno
společnosti.
10. Společnost spolupracuje s dobře ohodnocenými dodavateli.
11. Společnost se zavazuje k plnění právních a jiných požadavků
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