Politika IMS

S

polečnost HRAT, s. r. o. si je vědoma neustále se zvyšujících požadavků na zajištění kvality služeb a servisu poskytovaných zákazníkům a na ochranu životního prostředí. Proto byla vedením společnosti přijata a vyhlášena politika jakosti a environmentální politika, které z těchto požadavků vychází a ztotožňují se s příslušnými ustanoveními norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Vedení společnosti se zavázalo podporovat rozvoj všech aktivit směřujících ke stálému zvyšování kvality
práce i kvality poskytovaných služeb. V souvislosti s přijetím environmentální politiky chce společnost
HRAT, s. r. o. v oblasti ochrany životního prostředí dosahovat takové úrovně řídících a organizačních
činností, která jí dovolí minimalizovat negativní vliv jejích činností na životní prostředí, a tuto úroveň
udržovat, což se zároveň projeví v kvalitě poskytovaných služeb.
Politika jakosti je vyhlášena na dobu platnosti certifikátu integrovaného systému managementu, tedy 3 roky.
Společnost se zavazuje, že bude uplatňovat a rozvíjet oba systémy na všech úrovních a činnostech společnosti, neustále zlepšovat jejich efektivnost a provádět systematickou kontrolu účinnosti systémů.
Strategické cíle organizace jsou zaměřeny na dlouhodobé cílevědomé a trvalé zvyšování kvality produktů,
zvyšování efektivity a kvality služeb. Posláním je přispívat k trvale udržitelnému rozvoji regionu – slaďovat priority, nalézat cesty, přinášet řešení.
O spokojenost a důvěru stakeholders, která je prvořadým úkolem společnosti, usiluje nabídkou komplexních
služeb. Efektivně řízeným systémem jakosti a environmentálním managementem, orientovaným nejen na zákazníky, ale i na zaměstnance firmy, ekonomiku a řízení procesů výroby a poskytovaných služeb, včetně individuální odpovědnosti za jakost, posiluje svou pozici na trhu a dobré jméno organizace. Kvalita poskytovaných služeb je ve společnosti chápána jako dynamický, neustále se rozvíjející proces odrážející rostoucí nároky a očekávání zákazníka, a proto HRAT, s. r. o. hledá cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění
svých činností a služeb a na překonávání očekávání svých zákazníků, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti, kteří společně vytvářejí efektivní tým.
HRAT, s. r. o. si uvědomuje, že základní součástí jak společnosti tak samotného procesu kvality je každý zaměstnanec, a proto i organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své pracovníky. HRAT, s. r. o.
se snaží prohlubovat a zvyšovat odborné znalosti všech svých zaměstnanců včetně zamezení jejich fluktuace. HRAT, s. r. o. v organizaci informuje o kvalitě a neustále prohlubuje povědomí o ní.

V rámci zavádění systému environmentálního managementu (EMS) se společnost zavazuje, že při jeho budování a rozvíjení v podnikatelském prostředí bude:
– neustále zdokonalovat procesy environmentálního řízení a environmentálního profilu v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti,
– dodržovat a aktivně uplatňovat relevantní požadavky právních a jiných předpisů, tj. zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších specifických podmínek souvisejících s ochranou životního prostředí a periodicky provádět
vyhodnocování souladu,
– usilovat o to, aby výstupy činností, tj. především poskytované služby a v malé míře i produkty byly šetrné k
životnímu prostředí a respektovaly princip udržitelného využívání přírodních zdrojů, a současně trvale minimalizovat rizika vzniku havarijních situací, které by ohrozily zdraví lidí, majetek a životní prostředí,
– systematicky připravovat a motivovat naše zaměstnance, aby prováděli své činnosti environmentálně odpovědným způsobem,
– průběžně komunikovat s úřady, místní samosprávou, zákazníky či širokou veřejností o environmentální
problematice, s cílem zlepšování životního prostředí.
– pro uplatňování zásad environmentální politiky vytváří vedení společnosti potřebné podmínky, s předpokladem zlepšování životních podmínek v nejbližším okolí, kterého se činnost společnosti dotýká, a rovněž
pro zvyšování konkurenceschopnosti jejich produktů a služeb v tržním prostředí.
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