1. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
Управителят на Газтехника ЕООД, декларира своята Политика по качеството, която е
внедрена във фирмата и е приета, прилагана и поддържана от целия персонал.
ПОЛИТИКАТА НА ГАЗТЕХНИКА ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ КАЧЕСТВЕНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ИМ
ОТ ДОСТАВКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
И ГАЗИФИКАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ ОБЕКТИ; ПРОЕКТИРАНЕ И
ПРОИЗВОДСТВО НА ОТДЕЛНИ ВЪЗЛИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТЯХ
Управителят на Газтехника ЕООД е приел следните стратегически цели за
осъществяване на политиката по качество и за повишаване удовлетвореността на
клиентите и партньорите:
Поддържане и разширяване на пазарните позиции на фирмата;
Разширяване на номенклатурата на предлаганите изделия;
Подобряване на гаранционното и извънгаранционно обслужване на доставеното
на клиентите оборудване;
Внедряване на най-съвременни уреди и апаратура за измерване и поддържане
на техническите параметри на оборудването;
Оптимизиране на основните и спомагателни процеси във фирмата посредством
подобряване на организацията на работа;
Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и
удовлетвореност на всички клиенти и партньори на Газтехника ЕООД;
Създаване на добри взаимоотношения и взаимноизгодни условия за работа с
партньори, клиенти и доставчици;
Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси
осигуряване на необходимата инфраструктура, работна среда и технологично
оборудване;
Провеждане на обучение на персонала за повишаване на квалификацията и
мотивация му за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;
Спазване на международните и национални нормативни изисквания;
Извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати в
повишаването на качеството на извършваните дейности и системен контрол за
изпълнение на поставените задачи.
За реализиране на тези основни цели и задачи, Управителят на Газтехника ЕООД е
разработил, внедрил и поддържа Система за управление на качеството, съгласно
изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.
Управителят е създал условия за стриктно спазване изискванията на Системата за
управление на качеството в Организацията и за активното съдействие на всички
служители в нейното развитие, както и за преразглеждане на политиката по качество за
постоянната й адекватност.
КАТО УПРАВИТЕЛ НА ГАЗТЕХНИКА ЕООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ
И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
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