ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
Политиката на „Пластхим-Т“ АД е да става все по-добре работеща фирма, в крак
със съвременните тенденции при преработката на полимери и производството на
опаковки. За постигането на тази цел всеки, както функционалните и производствени
звена, така и отделният служител, разбират изискванията на своя клиент и постигат
качество на продуктите, което задоволява тези изисквания.
Нашата визия е да предоставяме на всички наши клиенти конкурентноспособни
продукти, които в най-пълна степен да удовлетворяват конкретните нужди и
изисквания. Дейността ни е фокусирана върху разбиране на настоящите и бъдещите
потребности на нашите клиенти, изпълнение на изискванията им и удовлетворяване
на очакванията им. Стремежът ни е да изпълним успешно мисията си, спазвайки
принципите на устойчиво развитие и се растем така, че да не застрашаваме бъдещето
на идните поколения.
Опитваме непрестанно да удовлетворяваме потребностите и на своя персонал,
поддържайки работна среда, в която всеки има възможност за израстване и поле за
изява на максимума от своите възможности. Не допускаме никакви форми на
дискриминация и се придържаме към добрите практики на корпоративната социална
отговорност. Вярваме, че по този начин внасяме своята лепта в просперитета и
развитието на обществото като цяло.
Прилагаме и поддържаме актуална политика по качество, която е подходяща
за целите и контекста на организацията и е в подкрепа на нейната стратегическа
насоченост.
Чрез политиката осигуряваме рамка за създаване на целите по качество и
включваме ангажименти за удовлетворяване на приложимите изисквания и
непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството. Осъзнавайки
факта, че качеството е решаващ фактор в конкурентната борба и че управлението на
качеството служи като вярно средство за завоюване на по-голямо доверие у
потребителите с висококачествени продукти, считаме постоянно подобряващата се
Система за управление на качеството за ключ към икономическия растеж и
просперитет на „Пластхим-Т“ АД.
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