Politika Integrovaného systému řízení
společnosti Proteco Expert s.r.o.
Vedení společnosti se rozhodlo zavést pro trvalé zlepšování svých procesů integrovaný
systém řízení podle norem managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Naším cílem je dosáhnout ve všech oblastech spokojenosti jak u
zákazníků a dodavatelů, tak u vlastních pracovníků. Při veškerých činnostech společnosti, kde
tyto strany přímo nebo nepřímo působí, chceme minimalizovat negativní dopady na životní
prostředí a na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Společnost vyhlašuje následující politiku integrovaného systému řízení:
-

Díky neustálému zlepšování vlastních činností disponujeme odborníky schopnými
pružně řešit specializované softwarové úkoly, a proto můžeme vytvářet SCADA
systémy přímo na míru v takové kvalitě, abychom splnili očekávání zákazníků.

-

Díky nastaveným procesům zaměření na spokojenost zákazníka a rozvíjení vztahů
s dodavateli dodáváme spolehlivé telemetrické automaty optimalizované pro integraci
do SCADA systému.

-

Všichni pracovníci jsou zapojeni do procesu trvalého zlepšování, získávání podnětů,
jejich vyhodnocování a navrhování opatření ke zlepšení, posuzování rizik a příležitostí
ve vztahu ke všem činnostem probíhajícím v organizaci.

-

Kvalita námi poskytovaných služeb je věcí každého pracovníka společnosti, stejně tak
jako ochrana životního prostředí i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Všichni
pracovníci jsou do těchto oblastí přímo zapojeni.

-

Díky dlouholetým zkušenostem můžeme nabídnout spolehlivost a vysokou kvalitu
služeb, která se může stát dobrým základem úspěšné a dlouhodobé spolupráce se
zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami.

-

Naši dodavatelé jsou pravidelně hodnoceni a podle stanovených kritérií vybíráme
dodavatele, kteří jsou schopni plnit naše požadavky na dodávky a poskytování služeb
tak, abychom zákazníkům i zainteresovaným stranám mohli zaručit námi stanovenou
úroveň kvality.

-

Strategické cíle společnosti jsou směřovány k trvalému zlepšování procesů a činností
organizace.

-

Stanovenou politiku integrovaného systému společnosti a dodržování zásad
definovaných vedením společnosti přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od našich
smluvních partnerů.

-

Svůj integrovaný systém řízení pravidelně prověřujeme a vytváříme opatření pro jeho
neustálé zlepšování.

Stanovená politika integrovaného systému řízení je vedením společnosti pravidelně
přezkoumávána a aktualizována podle měnících se potřeb.
Politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.
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