MINŐSÉGPOLITIKA

Az UNITRON KFT műanyag fröccsöntéssel foglalkozik. Felismerve a minőségi termék- előállítás,
valamint a környezetbarát technológia jelentőségét, a vállalat vezetése elkötelezte magát az MSZ EN
ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványon alapuló minőségirányítási rendszer
alkalmazása mellett.
Alapelveink:
-

-

Korszerű technológia alkalmazása mellett, a vevői igényeket mindenben kielégítő és a
jogszabályi követelményeknek teljes mértékben megfelelő termékek előállítása.
Kiemelt fontossággal kezeljük, hogy a gyártás folyamán veszélyes hulladékot és
mellékterméket ne bocsátsunk ki a környezetbe.
A hazai és exportpiaci lehetőségek felkutatása, a vevői bizalom elnyerése, széles vevőkör
kialakítása és velük hosszútávú, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsoltat fenntartása.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elemezzük a termelési környezetben bekövetkező
változásokat, az abban rejlő kockázatokat és lehetőségeket. A cégen belüli feltételeket, az
erőforrások felhasználását ennek figyelembevételével tervezzük és alakítjuk ki.
A beszállítói minősítésünk legmagasabb szinten tartása.

Az alapelvek elérése érdekében:
-

-

-

A műanyagok gyártásában a legkorszerűbb, valamint a környezetet leginkább kímélő
technikákat alkalmazzuk, ami lehetővé teszi a termékeink magas színvonalú előállítását.
A termelés feltételeit rendszeresen felülvizsgáljuk, karbantartjuk és fejlesztjük.
A keletkező hulladék nagy részét újrahasznosítjük és visszavezetjük a gyártási technológia
elejére.
Megteremtjük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO
14001:2015 szabványok szerint kiépített rendszer alkalmazásának feltételeit, a hazai és uniós
jogszabályi, valamint vevői követelményeknek megfelelően, figyelemmel kísérve e
követelmények és előírások változását.
Beszállítóinkat úgy választjuk ki, hogy minőségi követelményeink mellett a biztonsági
követelményeinknek is megfeleljenek.
Folyamatos képzésekkel szinten tartjuk és fejlesztjük munkatársaink szakértelmét, valamint
ösztönözzük kollégáinkat a rendszer hatékony működtetésére, a szabályok, előírások
betartására.
Tevékenységünk tervezési és megvalósulási folyamatában minden érdekelt féllel széles körű
kommunikációt folytatunk, rugalmas, teljes körű szolgáltatást végzünk.
Kötelezettséget vállalunk a minőségirányítási és környezetvédelmi eredményeink folyamatos
javítására, ezzel biztosítva a Szervezettel szemben támasztott társadalmi és jogi megfelelést.

Politikánk megvalósításáról folyamatosan tájékoztatjuk munkatársainkat, jelenlegi és leendő
partnereinket, és az illetékes hatóságot.
A kitűzött célok elérése melletti elkötelezettségünket a cég munkatársainak hozzáállása, és a
minőségi munkára való maximális törekvése biztosítja.
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