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POLITIKA BOZP

Společnost MicroStep - HDO s. r. o. byla založena v roce 2011. Společnost nabízí svým zákazníkům dodávky řešení pro
oblast energetiky. Vedení společnosti stanovuje tuto politiku s cílem zajistit neustálé zlepšování kvality procesů,
produktů a služeb v souladu se standardem ISO 45 001.
Základními principy politiky společnosti jsou:
•

Spokojenost zákazníka

Naplnění požadavků našich zákazníků je naším hlavním cílem. Spokojení zákazníci nám přinášejí potřebné prostředky
pro růst a rozvoj. Proto spokojenost zákazníků neustále monitorujeme za účelem zlepšování našich procesů, služeb
a produktů.
•

Neustálé zlepšování

Základním předpokladem pro neustálé zlepšování je určování požadavků a potřeb zákazníků a jejich zapracování
do našich interních postupů. Na základě monitorování procesů a analýzy výsledku realizujeme opatření pro zajištění
neustálého zlepšování s důrazem na eliminaci nebezpečí, snižování rizik a prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví.
•

Kvalita produktu

Naším cílem je vyrábět a dodávat zákazníkovi produkt podle jeho požadavků za současného dodržení příslušných
národních i mezinárodních právních a jiných požadavků. Je to trvalý, neustále se vyvíjející proces, odvozený od stále
rostoucích požadavků.
•

Bezpečnost práce

Vytváříme bezpečné a zdravé pracovní podmínky, abychom účinně předcházeli vzniku rizikových situací a eliminovali
možnost vzniku pracovních úrazů. Poskytujeme adekvátní pracovní prostředí, které má příznivý vliv na kvalitu našich
produktů. Neustále zlepšujeme řízení a výkonnost a dodržujeme uplatnitelnou legislativu v oblasti BOZP.
•

Odpovědnost zaměstnanců

Principy této politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti.

Tento dokument v tištěné formě je neřízený a má pouze informativní účel. Držitel tohoto tištěného dokumentu je před jeho
použitím povinen zkontrolovat jeho aktuálnost/platnost.
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