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POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
Naše vize
JSME FLEXIBILNĚJŠÍ A SCHOPNĚJŠÍ NEŽ NAŠI KONKURENTI.
Naše poslání
Navrhujeme, vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme vysoce kvalitní nástroje pro vstřikování plastových dílů pro automobilový
průmysl. Zákazníkům poskytujeme podporu od fáze plánování, přes vývoj až po zavedení nástroje do série i
pro složité produkty, obsáhlé projekty a složité díly. Zajišťujeme údržbu a servis vstřikovacích nástrojů pro výrobu
plastových dílů.
Vyrábíme a dodáváme plastové díly pro automobilový průmysl. Díly vyrábíme technologií vstřikování termoplastů.
Na přání zákazníka dále povrch dílů zušlechťujeme technologií softlack – lakování vodou ředitelnými laky a dále
provádíme i drobnou montáž dílů.
Metody
K dosažení našich cílů pracujeme podle zásad managementu kvality a environmentu, tj. jsme zaměřeni na zákazníka,
chráníme životní prostředí, naše pracovníky řídíme a vedeme vždy k cíli, plně je zapojujeme, dbáme na procesní a
systémový přístup, na neustálé zlepšování, rozhodování založené na faktech a trvale udržitelné vztahy s dodavateli.
Zákazníci a dodavatelé
Požadavky našich zákazníků bereme vážně. Dodavatelé jsou našimi partnery. Ve vztahu k zákazníkům i dodavatelům
prosazujeme spolehlivost a dodržování termínů.
Spolupracovníci
Naši spolupracovníci jsou neustále vzděláváni a doškolováni, aby se mohli aktivně a s plnou zodpovědností podílet
na podnikatelském výsledku společnosti.
Systém
Zaměřujeme se na cíle v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany
informací a sociální zodpovědnosti.
Strategickým záměrem naší společnosti je spokojenost našich zákazníků, které dosáhneme, pokud budeme:
- se zárukou vyrábět a dodávat funkční a kvalitní výrobky podle požadavků zákazníků,
- dodávat zákazníkům výrobky v požadovaném termínu, množství a za konkurenceschopné ceny,
- usilovat neustálým zlepšováním procesů o 0 chyb při výrobě a 0 ppm ve vztahu k zákazníkům.
Abychom si dlouhodobě udrželi spokojenost našich zákazníků, musíme předčit jejich očekávání v oblasti služeb,
komunikace, řešení problémů a efektivnosti managementu kvality a environmentu v naší společnosti.
Dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání zajistíme pokud:
- budou naše cíle odpovídat:
- povaze, rozsahu a dopadům naší činnosti, výrobků a služeb na životní prostředí,
- rozsahu rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
- budeme usilovat o zlepšování stavu a
- prevenci znečištění životního prostředí,
- prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví,
- budeme usilovat o soulad s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci,
- budeme jednat transparentně, legálně, férově a legitimně.
Cíle, které si stanovujeme, vždy vycházejí z této politiky a strategie společnosti.
Zavazujeme se k úkolu systémy udržovat, zvyšovat jejich efektivitu a přizpůsobovat je novým podmínkám
a všeobecnému vývoji v těchto oblastech.

V Olšanech u Prostějova dne 1. 5. 2014
………………………………………….....
Ing. Marek Švéda, jednatel společnosti
Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. a Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o.
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