POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
I.

POSLANIE CEMM THOME : Inovovať a zlepšovať techniky prepojenia pre automobily

Trvalým zvyšovaním kvalitatívnej úrovne všetkých našich činností zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, zamestnancov
a zainteresovaných strán. Kvalitné služby, čistota životného prostredia a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci našich zamestnancov
a zamestnancov zainteresovaných strán je neoddeliteľnou súčasťou našich podnikateľských aktivít.
Uspokojiť na najvyššej úrovni požiadavky zákazníka na kvalitu nákupovaných automobilových a motocyklových
výrobkov, v oblasti kompletných elektrických spojení určených k osvetleniu a signalizácii a iným interierovým aplikáciam v aute.
Aby tak bolo, podnik sa zaväzuje rozvinúť kompetencie svojho tímu, aby spoločne zvládli koncepčné postupy, vývoj
komponentov a ich montáž : konektory, objímky, elektrické zväzky a elektroniku spojenú s novými technológiami v sektore.

II.

POLITIKA KVALITY a ENVIRONMENTU: Školiť a zlepšovať tím.

Celková kvalita je perfektne zvládnutý proces realizácie výrobku od koncepcie až po dodávky a ďalej. Dodať zákazníkovi
výrobok, ktorý uspokojí jeho požiadavky v dohodnutom termíne, s najlepšou cenou a kvalitou odpovedajúcou poslednému stavu
revízie.
Toto zvládnutie procesu obsahuje :

Perfektná znalosť trhu, na ktorom podnik operuje, očakávania zákazníka a perspektívy tohoto trhu

Potvrdený výber oboru

Kapacitu štúdia a vývoja v úzkej spolupráci so zákazníkmi

Znalosť noriem, ktorým podlieha naša činnosť a výrobky

Vyhľadávanie dlhodobých vzťahov s dodávateľmi, aby sa stali skutočnými partnermi

Technické investície na najvyššej úrovni

Polyvalencia a polykompetencia zamestnancov, sledujúci flexibilitu a operatívnosť

Rekapitulácia znalostí a skúsenosti za účelom predvídania, validácie, štandardizácie

Dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z právnych noriem týkajúcich sa ochrany životného prostredia

Zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi svojimi zamestnancami a ďalej
Svojou činnosťou predchádzať vzniku odpadov, minimalizovať ich tvorbu, v maximálnej miere uprednostňovať
zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním, šetriť primárne zdroje, zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie
ľudí a nepoškodzujúcich životné prostredie
Táto politika sa uskutočňuje prostredníctvom strategického plánu podniku, vyhodnocovaním jeden krát ročne.

III.

ZÁVÄZOK VEDENIA: Rozvíjať sa a prosperovať vďaka kvalite

Príručka systémov manažérstva kvality a environmentu je príručkou presných inštrukcií, zahrňujúca vlastné skúsenosti a
slúžiaca ako sprievodca.
Zaväzuje sa k vytváraniu čo najpriaznivejších podmienok pre neustále zlepšovanie tímov a v ich aktivitách aj k neustálemu
zlepšovaniu firmy.
Delegovanie právomoci je definovaná tak, aby náš « Systém kvality a environmentu », odpovedal požiadavkam na kvalitu
a ochrane životného prostredia v našom obore.
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