POLITIKA KVALITY
Firma BANES spol. s r.o. byla založena v lednu 1993 jako strojírenský podnik zabývající se
přesnou strojírenskou výrobou. Do dnes působí jako výrobce přesných rotačních dílů obráběním na
zakázku, převážně na CNC soustružnických automatech. Společnost neusátele investuje do výrobní
technologie a rozšiřuje výrobní kapacity podle potřeb svých zákazníků. V současné době podniká
ve dvou vlastních výrobních závodech. Hlavní
zásadou i cílem politiky společnosti je poskytovat
vždy kvalitní a komplexní služby všem
zákazníkům.
Vedení společnosti se v souladu se strategií
společnosti zavazuje:
Plnit závazky vůči zákazníkům a poskytovat
výrobky a služby v požadovaných termínech a
kvalitě a tím zvyšovat jejich spokojenost.
Zajistit vysokou úroveň komunikace se zákazníky, založenou na odbornosti a profesionálním
přístupu všech zaměstnanců k požadavkům a očekávaní zákazníků
Preferovat poskytování takových produktů a služeb, které splňují požadavky na
ochranu životního prostředí a bezpečnost produktu, v návaznosti na požadavky
zainteresovaných stran, včetně příslušných správních orgánů
Dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR a EU, požadavky předpisů vztahujících
se k produktům a procesům vycházejících z kontextu organizace.
Plnit ostatní požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím
aspektům, vyplývajícím z vyhodnocení rizik a příležitostí
Řízením a minimalizací rizik regulovat negativní dopady na životní prostředí, pracovní
prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost produktu a tím předcházet případným havarijním
situacím.
Vytvořit finanční zdroje, zajistit požadovanou odbornou způsobilost pracovníků a nezbytné
technické a organizační podmínky pro udržování systému managementu kvality
Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení předpokládaných výsledků v oblasti kvality
produktů a procesů a minimalizaci rizik
Usilovat o neustálé zlepšování zavedeného systému managementu kvality na základě kontextu
organizace, stanovených procesů a opatření pro minimalizaci rizik
Motivovat všechny pracovníky k vykonávání kvalitní práce, k dodržování požadavků
týkajících se zavedeného systému kvality k plnění požadavků zákazníků a ostatních
zainteresovaných stran
Plně podporovat realizaci politiky kvality, vycházející ze strategie společnosti a zabezpečit
potřebné zdroje k jejímu naplňování
Informovat zainteresované strany o aktivitách společnosti dotýkajících se jejich zájmů.
V případě připomínek, problémů a jiných podnětů je k dispozici jednatel společnosti.
Preferovaná forma komunikace je prostřednictvím e-mailu info@banes.cz

V Soběslavi, dne 1. 9. 2017
Ing. Pavel Baloun v. r.
jednatel společnosti
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