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pro období let 2022 až 2026
Rozvoj a prosperita naší akciové společnosti jsou závislé především na jejím postavení na tuzemských i
zahraničních trzích. Proto všechny obchodní aktivity budeme zaměřovat na neustálé rozšiřování
příležitostí poskytovat našim zákazníkům výrobky a služby, které svojí kvalitou, spolehlivostí, výkony,
bezpečností a šetrností vůči životnímu prostředí budou splňovat jejich stanovené a/nebo očekávané
požadavky, a to v oblastech letecké výroby, přesně litých odlitků, strojních součástí pro energetický,
automobilový a lékařský průmysl.
Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden a certifikován systém managementu kvality a
environmentu dle mezinárodních norem AS 9100 a ISO 14 001. Vedením společnosti je vyhlášena politika
kvality, která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:
Zákazníci
- budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
- dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě s ohledem na šetrný
přístup k životnímu prostředí
Dodavatelé
- budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
- provádět transparentní výběrová řízení
Zaměstnanci
- podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
- prohlubovat povědomí zaměstnanců o zavedeném systému environmentu
- chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům
Technologie a infrastruktura
- aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou šetrné přínosem pro zákazníky i
naši organizaci a šetrné k životnímu prostředí
- optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci
Okolní prostředí
- aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí
v dosahu společnosti
- podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti
- snižovat rizika a dopady na životní prostředí
Zlepšování
- naším cílem je neustálá optimalizace procesů, snižování nákladů při efektivním využívání
potřebných zdrojů
- pro naplnění závazku neustálého zlepšování procesu využíváme metodu PDCA, s jejíž pomocí
v pravidelných intervalech procesy přezkoumáváme a hodnotíme jejich efektivitu
Ve Velké Bíteši dne 13.1.2022
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