Minőségpolitika
"Az általunk nyújtott minőség mércéje a NULLA HIBA"
Az ELTEC vezetése és összes munkatársa a minőséget tekinti meghatározónak a termék előállítás minden
fázisában és az ezzel összefüggő valamennyi tevékenységben és döntésben.
A vezetőség a minőségügyi rendszer működtetését alapvetően fontos tényezőnek nyilvánítja a vállalkozás
üzleti stratégiájában, annak érdekében, hogy termékei a piaci versenyben jó minőségükkel és
megbízhatóságukkal bizalmat ébresszenek a megrendelőkben.
Az ügyvezetés átfogó felelősséggel tartozik a minőségért, a minőségügyi rendszer létrehozásáért, a rendszer
működési feltételeinek biztosításáért. A felső vezetők aktív szerepet vállalnak a minőségügyi rendszer
szervezésében és megvalósításában. Az ELTEC minden dolgozója a minőségpolitika szellemében legjobb
tudása szerint végzi feladatait a vállalkozás céljainak eléréséhez. A minőségügyi rendszer megvalósítását és
fenntartását alkotó módon támogatják és tökéletesítik.
A cégvezetés minőségügyi elkötelezettségének kinyilvánítása és ezen elvek érvényre jutása érdekében az
alábbiakat határozta el:
Az IATF 16949 követelményrendszernek megfelelő minőségügyi rendszert vezetünk be és működtetünk abból
a célból, hogy az ELTEC-től kikerülő termékek a megrendelők igényeit - különös tekintettel a
megbízhatóságra, biztonságra, használati alkalmasságra és a vállalt határidőkre - minden tekintetben
kielégítsék.
A bevezetett minőségügyi rendszer hatásos és ellenőrzött működtetése érdekében minőségügyi megbízottat
nevezünk ki, aki közvetlenül az ügyvezetésnek felel és minőségügyi kérdésekben az ügyvezetést képviseli. A
minőségügyi megbízott köteles rendszeresen beszámolni az ügyvezetésnek a minőségügyi rendszer
előírásainak betartásáról, a működtetés hatékonyságáról, döntésre előkészíteni a minőséget javító új
intézkedéseket, valamint gondoskodni azok bevezetéséről.
Jelmondatunkkal összhangban, minden szervezeti egységet, tevékenységet és terméket átfogó minőségcélokat
határozunk meg, a folyamatos belső javulás és megrendelőink elvárásainak minél magasabb szintű kielégítése
érdekében.
Következetesen elvárjuk minden dolgozónktól, hogy a jó minőségű termék létrehozása érdekében minden erre
vonatkozó előírást és utasítást pontosan betartson.
Beszállítóinktól, hogy elkötelezettek legyenek a minőséggel kapcsolatos alapelveink iránt és maradéktalanul
feleljenek meg ez irányú elvárásainknak.
A minőségügyi rendszert a továbbiakban terv szerint felülvizsgáljuk, az érvényben lévő szabvány alapján a
rendszer hatékony működtetésének és a vevőkör teljes megelégedettségének elérése céljából.
Minőségbiztosítási rendszerünket leíró és tevékenységeink végrehajtását meghatározó minőségügyi
kézikönyvünket a mai nappal hatályba léptetjük.
A kézikönyv érvényes minden szervezeti egységre, minden az ELTEC által gyártott termékre, a vállalat teljes
területén.
Készek vagyunk minőségügyi kézikönyvünket bemutatni és lehetőséget nyújtani vevőinknek, hogy
minőségügyi rendszerünket megvizsgálják és minősítsék.
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