Za cznik nr 4 do Ksi gi Jako ci
Za cznik nr 1 do Zarz dzenia nr 2
cicieli RADIUS Sp. J.
z dnia 06.01.2009

POLITYKA JAKO CI
RADIUS SPÓ KA JAWNA
ównym celem Polityki Jako ci RADIUS Sp. J. jest zapewnienie, e wiadczone przez nas us ugi
oraz wyroby spe niaj wymagania, potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów, daj c im pe
satysfakcj i zadowolenie.
Podstawowym celem dzia alno ci naszej Spó ki jest wiadczenie us ug w zakresie kompleksowego
wykonania konstrukcji stalowych i us ug zwi zanych z krzywoliniowym ci ciem stali w glowych i
nierdzewnych. W swoich d eniach staramy si , aby w ka dym przypadku spe niane by y normy jako ci,
które s gwarantem osi gni cia zamierzonego celu oraz satysfakcji Klienta.
Oferujemy nasze wyroby w sposób niezawodny i terminowy.
Powy
-

sze zamierzenie jest osi gane przez:
terminowo wykonywania us ug,
pe ne zadowolenie Klienta,
indywidualna odpowiedzialno ka dego z pracowników za jako swojej pracy,
ci e doskonalenie Systemu Zarz dzania Jako ci ,
podnoszenie wiadomo ci pracowników w odniesieniu do spe niania wymaga Klienta,
podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników Spó ki.

Cele strategiczne s realizowane przez:
sta e doskonalenie poziomu wiadczonych us ug poprzez wykorzystanie ocen i opinii naszych
Klientów,
dok adne rozpoznanie potrzeb naszych Klientów,
wdro enie oraz ci e doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarz dzania wg norm PN-EN ISO
9001:2009 oraz PN – EN ISO 3834 – 2:2007,
jednoznaczne przypisanie odpowiedzialno ci,
ci a rozbudowa nowoczesnego parku maszynowego,
sta e podnoszenie kwalifikacji kadry,
realizowanie us ug z jako ci oczekiwan przez Klienta,
korzystanie z dostawców gwarantuj cych towary i us ugi o najwy szej jako ci,
ci e zaanga owanie najwy szego kierownictwa.

Wdra aj c i utrzymuj c Zintegrowany System Zarz dzania wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz
PN – EN ISO 3834 – 2:2007 potwierdzamy wiarygodno podejmowanych przez nas dzia , uzyskuj c w
efekcie zadowolenie Klienta.
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