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Politika kvality

Vedení společnosti stanovilo a přijalo následující politiku kvality:
o

Politika kvality společnosti KD Beta, a.s. .

o

Vedení společnosti KD Beta, a.s. se zaměřuje na trvalé zvyšování organizační úrovně a
kvality poskytovaných služeb a maximálně možné uspokojení požadavků zákazníka.

o

Za prioritu v oblasti služeb pro zákazníka považuje vedení společnosti partnerský a
seriózní přístup k zákazníkům.

o

Naplňování požadavků plynoucích z platné legislativy, místně příslušných předpisů a
dalších požadavků zainteresovaných stran je samozřejmou součástí realizace všech
našich činností.

o

Vytváření podmínek pro dobré pracovní vztahy mezi zaměstnanci, systematická
odborná příprava zaměstnanců a motivační prostředí jsou základním předpokladem
angažovanosti pracovníků při plnění přání zákazníků.

o

Politika Kvality byla přijata 1.11.2017

Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky společnosti a vyžaduje jejich efektivní spolupráci
v zájmu dosažení stálého zvyšování úrovně kvality.
Odpovědnost za její naplňování nesou pracovníci na všech úrovních a funkcích, přičemž každý
pracovník je odpovědný za kvalitu své práce a každý vedoucí pracovník je odpovědný za kvalitu prací
prováděných pod jeho vedením.
Politika kvality je dostupná na webových stránkách společnosti a společně s PK je k dispozici všem
zainteresovaným stranám.
Vedení společnosti je garantem skutečnosti, že zajišťování kvality prováděných prací je nedílnou
součástí filosofie organizace. Jeho povinností je koncepci důsledně prosazovat a poskytovat účinnou
pomoc vytvářením finančních, materiálních a personálních podmínek, včetně potřebného výcviku a
školení pracovníků.
Je dbáno následujících principů :
o

Každý dělá věci správně napoprvé !

o

Každý úkol splníme včas !

o

Účinně si vzájemně vyměňujeme informace !

o

Systematicky vybíráme a vychováváme pracovníky na všech úrovních !

o

Chováme se ke svým zákazníkům a k sobě vzájemně s úctou !

