MÁTÉ-MARTENZIT KFT

A piac által meghatározott, egyre emelkedő vevői igények kielégítésére társaságunk, a Máté-Martenzit
Mezőgazdasági Gépalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO
14001:2015 szabványoknak megfelelő Minőség- és környezetirányítási rendszert működtet.
Minőség- és környezeti politikánk alapvetően a piac, a Megrendelők bizalmának megszerzését és megtartását
szolgálja a minőségi követelményének folyamatos teljesítésével.
Elsődleges célunk, hogy a Megrendelő elégedettségét növeljük, megfelelő profit termelése mellett, amiből
szervezetünket, szolgáltatásainkat továbbfejleszthetjük, ezzel is stabil pozíciót elérve a térség piaci szegmensében.
A célok elérése érdekében a következőket határoztuk meg:
szervezetünk működési környezetét (vevők, versenytársak, külső erőforrások, telephelyünk adottságai, stb.)
figyelembe vesszük működésünk során, változásához alkalmazkodunk,
felmérjük és kezeljük a kockázatokat, amik hatással lehetnek a termék megfelelőségére, és a vevői
elégedettség növelésére, ide értve a környezeti tényezőinkkel, valamint megfelelési kötelezettségeinkkel
kapcsolatos kockázatokat, lehetőségeket,
törekszünk az egyenletesen kiváló minőségű szolgáltatás nyújtására, ill. kiváló minőségű termékek
gyártására,
igényes, gyors, kifogástalan munkát versenyképes árak mellett végezzük el,
a (be)szállított termékeket, ill. (be)szállítóinkat folyamatosan ellenőrizzük,
ügyfeleink igényeit a konkurenciánál magasabb szinten kielégítjük,
eleget teszünk a megrendelésben/szerződésben vállalt kötelezettségeinknek és ügyfeleink minőségi
elvárásainak,
szabványoknak, törvényeknek, jogszabályoknak, rendeleteknek, környezetvédelmi megfelelési
kötelezettségeinknek minden téren megfelelünk, változásaikat nyomonkövetjük,
a környezet védelme, és környezetünk szennyezésének megelőzése mellett kötelezzük el magunkat,
a társaság fejlődését és a követelmények változását követve irányítási rendszerünket folyamatosan
fejlesztjük, környezeti teljesítményünk növelését is szem előtt tartva,
telephelyünket, gépparkunkat, szerszámainkat folyamatosan karbantartjuk, korszerűsítjük,
munkatársainkat megfelelő munkahelyi légkörrel, megfelelő juttatásokkal ösztönözzük a magas színvonalú
munka végzésre,
hangsúlyt fektetünk arra, hogy kollégáink elsajátítsák a Minőség- és környezetirányítási rendszer rájuk
vonatkozó részeit, valamint elfogadják, megértsék és alkalmazzák azt.
A Máté-Martenzit Kft. tevékenységének végzése során minden munkatárs köteles aktívan, a tőle elvárható
legmagasabb színvonalon, a szolgáltatás folyamatos fejlesztését irányelvként maga előtt tartva tevékenykedni,
valamint 2005.06.01.-től a Minőségirányítási dokumentációs rendszerben, 2020.06.01-től a Környezetirányítási
rendszerben leírtakat betartani és betartatni.
Ezen dokumentum aláírásával személyesen is megerősítem a fenti célok melletti elkötelezettségem:
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