Politika kvality
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Společnost ACE-TECH s.r.o. vidí poslání společnosti jako rychlou a kvalitní službu zákazníkovivýrobky dodáváme včas při splnění nejpřísnějších kvalitativních požadavků našich zákazníků. Jsme
odpovědní za svoji práci a roli ve společnosti.
Naše výrobky pak potkáváme ve všech oblastech života-výroba a distribuce elektrické energie,
těžba a distribuce nerostných a energetických surovin, strojírenství, nákladní automobily, vlaky,
tramvaje, trolejbusy či letadla, chemický průmysl, plasty apod.
Zdokonalujeme řízení a organizaci firmy, dodržujeme a rozvíjíme procesy, pořádek a vysokou
úroveň firemní kultury. Klademe důraz na inovace, produktivitu, dobré pracovní prostředí a osobní
růst spolupracovníků.
Přispíváme nejen k rozvoji pracovních míst, osobnímu rozvoji spolupracovníků a města, ale také
jsme společensky zodpovědní a podporujeme sport, využití volného času zejména u dětí a
mládeže, účastníme se sociálních programů pro postižené či seniory a podporujeme konkrétní
charitativní projekty.

VIZE SPOLEČNOSTI
Náš pohled do budoucnosti firmy vidíme v zaměření na stále složitější a technologicky
náročnější výrobu a tomu odpovídající nové technologické vybavení, které nám umožní být stále
na špici a udržet technologický náskok před konkurencí.
Počítáme s neustálým rozvojem, zvyšováním kvality našich služeb a chceme spolupracovat
s novými zákazníky z dalších oborů strojírenství.
Chceme dále zvyšovat vysoký standard naší práce a být prestižní firmou v oboru.

POLITIKA KVALITY
1. Vážit si každého zákazníka a plně vyjít vstříc jeho požadavkům. Uspokojit každého našeho
zákazníka v kvalitě dodávaného zboží, na požadované technické úrovni a v přijatelné ceně.
2. Vytvářet meziroční růst zisku a tak zajistit stabilitu a podmínky pro rozvoj v oblastech:
- obchodní činnosti
- modernizace infrastruktury, technologií atd.
- progresivního odměňování a růstu odborných znalostí zaměstnanců
- využívání systému mechanizační a manipulační techniky.
3. Zajišťovat pracovní stabilitu zaměstnanců neustálým vytvářením vhodných pracovních a
sociálních podmínek.
4. Spolupracovat jenom s kvalitními partnery.
5. Zavazujeme se plnit povinnosti platných právních předpisů a jiných požadavků v oblasti ochrany
životního prostředí, prevence a ochrany zdraví při práci.
Tuto politiku kvality vedení a zaměstnanci firmy přijímají, zavazují se k jejímu naplňování,
prosazování, stejně jako k principu neustálého zlepšování systému managementu kvality.
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