Politika kvality, EMS a BOZP
Výrobním programem společnosti je výroba plastových výrobků a distribuce foliových materiálů.
Prvořadým cílem firmy MYPLAST s.r.o. je uspokojení požadavků zákazníků na kvalitu produktů a
komplexnost poskytovaných služeb při dodržení všech podmínek určených legislativními předpisy
pro dané oblasti použití, jako je ekologie, bezpečnost, ochrana zdraví při práci apod. K dosažení této
skutečnosti se vedení firmy zavázalo prosazovat svoji politiku kvality v následujících oblastech:
•

Orientace na zákazníky
Cílem společnosti je budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské
vztahy, dodávat objednané množství v dohodnutých termínech a v požadované kvalitě.

•

Orientace na dodavatele
Kvalita dodávek materiálů a služeb má zásadní vliv na výslednou kvalitu produktů, proto je
záměrem společnosti sledovat trend vývoje v oblasti zpracování plastů s cílem hledat nové
perspektivní dodavatele. Nezbytné je rovněž provádět minimálně jedenkrát ročně
vyhodnocení dodavatelů a spolupracovat jen s těmi nejlepšími.

•

Orientace na zaměstnance
Společnost podporuje rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality
práce. Zároveň je jejím cílem chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet
úrazům.

•

Technologie a infrastruktura
Společnost aktivně podporuje zavádění nových technologií, které budou přínosem pro
zákazníky i organizaci. Důraz klade jak na optimalizaci logistických toků materiálů a výrobků,
tak na minimalizaci vzniku odpadů při výrobním procesu, které je nutno třídit a dále
recyklovat.

•

Orientace na životní prostředí
Společnost preferuje investice a zavádění technologií s příznivým dopadem na životní
prostředí a klade důraz na neustálé zlepšování a předcházení znečišťování životního
prostředí.

Vedení společnosti učiní veškerá opatření k tomu, aby se toto prohlášení stalo záležitostí všech
zaměstnanců. Hlavním cílem práce všech zaměstnanců firmy musí být spokojenost našich zákazníků
s výrobky a službami, které jim dodáváme a poskytujeme.
Konkrétní úkoly a stanovené cíle pro realizaci politiky kvality, EMS a BOZP jsou formulovány
samostatně jako cíle kvality pro příslušný kalendářní rok.
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