Politika kvality
společnosti J.E.KABELOVÁ KONFEKCE s.r.o.
na období 2018-2020
Společnost se zavazuje:
- poskytovat v oboru výroby elektroinstalačních svazků pro své zákazníky spolehlivé
a bezpečné výrobky, zároveň také kvalitní služby, které v plné míře uspokojí a splní
zákaznické požadavky
- vytvářet dobré pracovní podmínky pro své zaměstnance a tyto následnými kroky
zlepšovat
- z tohoto pohledu firma standardně svým zaměstnancům dává 1 týden dovolené
navíc
- prémie za dobře odvedenou kvalitní práci
- prvotním cílem společnosti je, vykonávat veškeré své činnosti v souladu s platnými
legislativními předpisy
- zlepšovat a rozvíjet potřebu kvality ve všech oblastech života společnosti, a to
cíleným aplikováním systému řízení kvality
- dobře hospodařit a vykazovat takové ekonomické výsledky, které umožní
společnosti prosperovat, dosáhnout plánovaný rozvoj a očekávané uspokojení
zaměstnanců, vedení společnosti, vedení celé skupiny Wilms a v neposlední řadě i
vlastníka společnosti.
Společnost JEKK si klade za cíl, že bude intenzivně spolupracovat se všemi svými
zákazníky, dodavateli materiálu a služeb, bude sama iniciátorem změn vedoucích ke
zlepšování spolupráce za účelem zvyšování kvality samotných výrobků. Tato snaha má za
cíl dosáhnout oboustrannou spokojenost ve spolupráci. Finálním výsledkem této snahy
musí být stejný přístup našich dodavatelů ke společnosti JEKK, tak jako společnost JEKK
přistupuje ke svým zákazníkům.
Management společnosti se bude plně věnovat neustálému zlepšování a efektivnímu řízení
společnosti. Velký důraz bude i nadále kladen na zvyšování kvality výrobků a také na
zvyšování produktivity práce za účelem snižování nákladů a zvyšování
konkurenceschopnosti společnosti na trhu.
Procesy, které ve společnosti probíhají, budou řízeny tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita
našich výrobků a služeb. Systematického řízení dokumentace bude neustále využíváno
k nalézání optimálních řešení, stálému zdokonalování a dosahování bezchybných výsledků
společnosti.
Věříme, že kvalita, kterou chceme přinášet našim zákazníkům, je v rukou všech
zaměstnanců společnosti JEKK, z tohoto důvodu budeme i nadále pracovat a jednat
v souladu s naší politikou kvality.
Tato politika kvality byla vydána
dne 27.12.2017
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