ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
Ръководството, в лицето на управителя на СЕЙФТИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, официално декларира своята
политика по управление насочена към:
Непрекъснато подобряване на качеството на предоставяните продукти и услуги, свързани с
изготвянето
на архитектурен дизайн на съоръжения, развойна дейност, проектиране,
производство и монтаж на увеселително съоръжение Rollglider, проектиране и продажба на
осигурителни устройства за катерене.
За осъществяването на тази политика, ръководството на СЕЙФТИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД насочва
усилията си в следните направления:


успехът на нашето дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и

очакванията на нашите клиенти, персонал и собственици и усилията ни са насочени към ефикасно
управление на процесите, оказващи влияние върху качеството като предпоставки за постигане на
значителна рентабилност и краен икономически просперитет;

на

спазваме безусловно изискванията за непрекъснато подобрение на СУК, основана на анализа

риска,

която

служи

като

превантивен

инструмент

за

задоволяване

потребностите

на

заинтересованите страни;


утвърждаваме първостепенната роля на закона и гарантираме неговото спазване;



нашата основна цел е удовлетворяване на изискванията на клиентите и трайно присъствие на

пазара, във връзка, с което висшето ръководство на дружеството е определило и документирало
политиката си по качеството, която е основа за определяне на нашите цели и поемане на ангажименти;


нашата

стратегическа

насоченост

е

към

повишаване

на

конкурентоспособността

на

организацията чрез непрекъснато подобряване на обслужването на клиентите и оптимизиране на
сроковете за изпълнение на нашите дейности, укрепване и развиване на силните страни на
организацията, разширяване на асортимента на предлаганите продукти и поддържане на взаимно
изгодни отношения с нашите доставчици;


предоставя рамката за определяне и преглед на целите по качество;



поддържане на постоянна връзка с клиентите за незабавно изясняване на потребностите и

задоволяване на изискванията им чрез получаване на обратна информация;


периодично актуализиране на политиката на организацията, за да е адекватна на

стратегическата насоченост на дружеството, документиране, прилагане и поддържане;


непрекъснат процес за поддържане и ефективно използване на наличните ресурси,

подобряване квалификацията, инициативността и мотивацията на персонала чрез обучение за подобро функциониране на организацията и за по-пълно задоволяване изискванията на клиентите;


ръководството подкрепя други управленски роли да доказват лидерството си в своите сфери на

отговорност.
Ръководството на СЕЙФТИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД поема ангажимент постоянно да подобрява и
поддържа ефикасността на системата за управление на качество, в съответствие с международния
стандарт БДС EN ISO 9001:2015.
Като Управител на СЕЙФТИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И
ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА.
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