FRELION, s.r.o.
Lieskovec 99/822
SK 018 41 Dubnica nad Váhom

POLITIKA IMS
Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje, že akýkoľvek strategický zámer je možné úspešne realizovať len
v prípade, že budú uspokojované potreby zákazníkov. Preto spoločnosť FRELION, s.r.o. kladie dôraz na
kvalitu, termíny a súvisiace aspekty realizácie všetkých dodávok. Zároveň vedenie spoločnosti chce rozvíjať
svoje podnikateľské aktivity tak, aby ich dopady v čo možnej najmenšej miere poškodzovali životné prostredie.
Z tohto dôvodu vedenie spoločnosti zaviedlo a rozvíja integrovaný manažérsky systém v zmysle noriem
STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005 a preto vyhlasuje túto integrovanú politiku:
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Usilujeme o to, aby sme rozširovali spektrum svojich zákazníkov v segmentoch, kde nájde uplatnenie naša flexibilita pri
návrhu a výrobe produktov kovoobrábania.
Usilujeme sa o oslovenie zákazníkov a získanie zákaziek v celej Európe.
Pri svojej činnosti plne rešpektujeme nielen požiadavky zákazníkov ale aj všetky právne a iné požiadavky.
Budeme naďalej starať sa o strojový park a snažiť sa o jeho ďalšiu modernizáciu.
Budeme naďalej dbať o stále zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov a zlepšovanie ich postojov voči ochrane
životného prostredia.
Naďalej sa budeme snažiť o dôsledné porozumenie potrebám našich zákazníkov a to dôsledným spracovaním ich
požiadaviek a vysokou úrovňou komunikácie.
Vedúci zamestnanci budú naďalej vytvárať kultúru spoločnosti tak, aby naši zamestnanci plne chápali, že zameranie sa
na potreby zákazníka rozhoduje o našom úspechu.
Plne si budeme uplatňovať procesný prístup pri riadení realizácie zákaziek nadväznosti a uvedomovania si ich
vzájomného pôsobenia.
Plne si uvedomujeme, že neodmysliteľnou súčasťou nášho úspechu je i neustále zlepšovanie sa.
Iba rozhodovanie na základe správne vyhodnotených informácii získaných z realizačného procesu, interných auditov a
zisťovania spokojnosti zákazníkov je predpokladom správneho smerovania spoločnosti.
Budeme naďalej prehlbovať naše dobré vzťahy s dodávateľmi tak, aby naše vzťahy zostali pre obe strany vzájomne
výhodnými. Súčasne budeme na týchto dodávateľov pôsobiť tak, aby sa zapojili k naším vyznávaným hodnotám.
Usilujeme sa o vysokú produktivitu práce, odstraňovanie všetkých foriem plytvania a uspokojovanie potrieb zákazníkov,
pričom kladieme dôraz na plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a
ochranu životného prostredia.
Budeme dodržiavať a plniť požiadavky platnej legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia a prijímať opatrenia
k zníženiu množstva odpadov a energetickej náročnosti výrobných procesov a súčasne sa budeme snažiť o
minimalizáciu dopadov našich činností na životné prostredie a zdravie zamestnancov a obyvateľstva.

POLITIKA AKOSTI JE ZAVEDENÁ Z ROZHODNUTIA VEDENIA SPOLOČNOSTI A JE ZÁVÄZNÁ
PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI !

V Dubnici nad Váhom, dňa 01.10.2012

Lubomír Glogar
konateľ spoločnosti

