POLITIKA
Vedení společnosti HiTES CE s.r.o. na podporu své vize vyhlašuje politiku kvality, EMS a
BOZP, která je základním principem chování a jednání společnosti a závazkem k neustálému
zlepšování systému managementu kvality
1. V oblasti řízení kvality:
Společnost má prvořadý zájem poskytovat zákazníkům služby adekvátní jejich požadavkům, bez
ohledu na jejich velikost. Dodávat tyto služby ve vysoké odborné kvalitě tak, aby byly
konkurenceschopné na trhu. Zvláštní důraz je kladen na individuální přístup ke každému zákazníkovi.
Vedení společnosti usiluje o zvýšení motivace zaměstnanců na pracovních činnostech formou jejich
zainteresovanosti na hospodářských výsledcích.
Vedení společnosti klade důraz na udržování a zvyšování odborné a technické úrovně zaměstnanců
formou přístupu k unikátním zakázkám a zvyšováním kvalifikace formou školení. Největším
potenciálem je kvalifikovaný a informovaný zaměstnanec ztotožněný se strategií společnosti.
Průběžně vyhodnocujeme plnění politiky a cílů kvality. Přijímáme preventivní opatření při
uplatňování účinných zpětných vazeb, využíváme objektivních informací pro včasnou analýzu příčin
stávajících i možných nežádoucích stavů a jejich důsledků.
2. V oblasti ochrany a péče o životní prostředí (environment) :
Důsledně aplikovat všechny právní normy týkající se ochrany životního prostředí.
Identifikovat environmentální aspekty ve vztahu ke všem pracovním činnostem, zapojit všechny
pracovníky organizace do ochrany životního prostředí.
Zajistit eliminaci negativních vlivů na životní prostředí vznikajících při všech činnostech v organizaci.
3. V oblasti systému managementu bezpečnosti práce
Plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, ke kterým jsme se
přihlásili, považujeme za svůj trvalý závazek.
Zaměstnanci musí chápat plnění úkolů bezpečnosti práce jako rovnocennou a neoddělitelnou součást
pracovních povinností podpořenou vzděláváním a tréninkem.
Dodavatelé a subjekty, které mohou být dotčeny činnostmi společnosti musí být zapojeni do systému
bezpečnosti práce a musíme jim poskytovat nezbytné informace o možných rizicích vyplývajících z
naší práce.
Zlepšování systému bezpečnosti práce realizujeme na základě neustálého vyhledávání a snižování
rizik vyplývajících z našich prováděných činností.
Informace o rizicích naší práce přenášíme na všechny zaměstnance, dodavatele a další zainteresované
strany.
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