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POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
Společnost Kovovýroba HOFFMANN, s.r.o., se specializuje na výrobu karosářských dílů a výrobu
lisovacích – tvářecích nástrojů pro automobilový průmysl. Společnost si je vědoma neustále se zvyšujících
požadavků na zajištění kvality poskytovaných produktů a služeb, zabezpečení ochrany životního prostředí a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V souladu s normami EN ISO 9001 a EN ISO 14001 vyhlašuje vedení společnosti
následující znění politiky kvality a environmentu:

1. Zákazníkům poskytujeme produkty a služby, na které se mohou vždy spolehnout. Trvale
pečujeme o zákazníky a jsme vždy připraveni splnit jejich požadavky s cílem získání a udržení
náročných trhů a konkurenčních výhod. Kvalitu našich produktů stavíme na první místo.
S dodavateli udržujeme kontakty na základě seriózního a oboustranně výhodného vztahu.
2. Pracovníci společnosti jsou zdrojem její prosperity a jejího dalšího rozvoje. Snažíme se
prohlubovat a zvyšovat odborné znalosti svých pracovníků a vytvářet podmínky pro jejich
odborný profesní růst.
U svých pracovníků neustále prohlubujeme povědomí o roli kvality a ochrany životního
prostředí a dbáme na dodržování zásad ekologického chování.
3. Za neustálé zlepšování procesů a činností, hledání cest a nástrojů k zrychlení, zpřesnění a
zkvalitnění svých činností a služeb nese odpovědnost každý pracovník společnosti.
Základní dodržovanou zásadou pro zlepšování integrovaného systému řízení je otevřená
komunikace jak uvnitř společnosti, tak i směrem k zákazníkům a ostatním zainteresovaným
stranám.
4. Při svých činnostech, realizovaných produktech a službách respektujeme a dodržujeme
relevantní právní a jiné požadavky, chráníme životní prostředí, šetříme přírodní zdroje, řídíme
spotřebu pitné vody, elektrické energie, produkci odpadů a předcházíme jeho znečišťování.
Usilujeme o minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a možnosti vzniku havarijní
události.
Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky zavazuje:
• při svém rozhodování ctít a respektovat stanovené zásady integrovaného systému řízení
• politiku upřesňovat do hodnotitelných cílů a všem zaměstnancům vytvářet podmínky pro splnění těchto
cílů
• vytvářet a zajišťovat zdroje potřebné k neustálému zlepšování efektivnosti zavedeného integrovaného
systému řízení.
Od zaměstnanců společnosti očekává:
• důsledné a přesné dodržování postupů stanovených v dokumentaci integrovaného systému řízení
• vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám
• při svém vystupování a činnostech na veřejnosti budou přispívat k upevňování a zlepšování dobrého
jména společnosti.
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