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Alapvető célunk, hogy a Fémmegmunlcílás; Álkatrészgyártás gépi forgácsolással; Célberendezes
gyártása, szerelése íővállalkozásban tevékenységi területen szakmai elismertségünket, piaci
jelenlétiinket vevőink körében tovább növeljük.

Munkánk során arra törekszünk, hogy megszerzett hírnevünket megőrizztik, a felhalmo zott szakmai
ismeretet, tudást ryarapítsuk.

Igényes vevöinkhez való rugalmas alkalmazkodás jegyében legfontosabb célkitiizésünk, hogy minőségi
szolgáltatásaink mindenben megfeleljenek a vonatkozó előírások követelményeinek és a vevöi
kívánságoknak is. Partnereink, amikor cégünket váIasrtják, biztosak lehetnek abban is, hogy
tevékenységünkben a minőség irránti elkötelezettségünk, törekvésünk és tetteink jellemzik munkt{nkat.

hlapi tevékenységünket folyamatosan fejlesztve kívánjuk kielégíteni a vevőirtk meghaüározott és elvárt
igényeit is. Elkötelezzük magunkat a rendezett munkakömyezet, és a kömyezeti értékek védelme
mellett, Az előállítási folyamat minden pontjan gondoskodunk róla, hogy minőségi szolgáltatást
nyújtsunk, amelyek a vevői követelményeket maximálisan kielégíti. Minden munkatárs felelós az általa
végzett munka minőségéért. E megfelelés érdekében a vezetés biáosítja a munkavégzésbez szükséges
technikai - műszaki ellátottságot.

Őszintetörekvésünk, hogy a tényeken alapuló vezetöi döntések meghozatala érdekében folyamatosan
mérjük, értékeljtik tevékenységünket, termékeink és szolgáltatásunk minőségét. Elemzésekkel,
kockánatértékeléssel határozzuk meg a minőségirányíási rendszeriink tovább fejlesztését.

Saját erőfomásainkat hatékonyan felhasználva korszerűsítjük eszközeinke| és a munkatrársak képzésére
is gondot forditunk, annak érdekében, hogy szolgáltatrásaink mindenkor megfeleljenek a vevői
igényeknek. Rendszeres képzésekkel erősítjtik dolgozóink minőség szenrléletét. Hangsúlyt fektetiink
arr4 hogy a munkahelyeken megfelelő kompetenciájú dolgozók lrássrák el feladatuka! akik tisztrában
vannak haásköreikkel ós felelősségi körükkel is.
r

E.tem"t tekintjük a külsö szolgáltatókkal kialakított korrekt, kölcsönös elönyökön alapuló kapcsolatot
az egyenletes minőség érdekében, a teljesítményüket rendszeresen értókeljük. Minden alkalmazotfunk
és alvállalkozónk a kialakított minőségirányítiási rendszer dokumenáciojának megfelelően végzi
mrrnkáját, aktívan rószt vesz benne és elősegíti annak hatékony működtetését, valamint felelősséget érez
annak betartása iránt munkája sonán.

Gondot fordítunk olyan munkahelyi légkör megteremtésére, ahol a minőség és a kulturált környezet
természetes igénnyé válik, ami elsősorban vezetői példamutatással, oktatással, valamint a belső
rendezettség fejlesáésével érhetiink el,

Székesfehérv áí, 2022.l L02,

ügyvezető

,Ía.-a^ aay
I,{údtalforg_Tec Kft


