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Společnost Metaliko s.r.o. je ryze českou strojírenskou společností zabývající se zajištění výroby a
prodeje svařovaných konstrukcí, dílů a montážních skupin z uhlíkových i nerezových ocelí včetně
povrchových úprav.
Naše vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků
v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Vedení
společnosti METALIKO s.r.o. proto vyhlašuje následující Politiku kvality s cílem plně uspokojovat
potřeby a očekávání našich zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a všech zainteresovaných
stran.

Základními body této politiky je:

•

Orientace na zákazníka:

o

Na prvním místě stojí vždy a všude spokojený zákazník.

o

Vysoká orientace na kvalitu svých výrobků a služeb.

o

Budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.

o

Důkaz o spokojenosti zákazníka je pro nás vždy tvořen následnými obchodními
aktivitami.

o

Každý výrobek nebo služba musí v místě určení vytvořit doporučení pro další
obchodní aktivitu spojenou s naší společností.

•

Orientace na zaměstnance:

o

Každý zaměstnanec na kterékoliv pracovní úrovni, je velmi důležitým článkem chodu
celé společnosti. Každý zaměstnanec musí znát své cíle, mít k dispozici nezbytné
prostředky pro jejich plnění a musí mít k dispozici zdroje informací o dosažených
výsledcích (porady a dokumenty).

o

Společnost si váží každého zaměstnance a umožňuje se mu kvalifikačně rozvíjet a
také své zaměstnance motivuje benefity.

o

Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu.
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Pro dosažení zmiňovaných bodů této politiky se Společnost zavazuje:

o

k neustálému zlepšování systému managementu kvality společnosti

o

k plnění závazných povinností - zákonné povinnosti

o

k snižování rizik v oblasti BOZP a životního prostředí

o

aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro naše
zákazníky i poskytovatele externích služeb

V Blansku dne : 01.09.2022

Jednatel společnosti : Kamil Šmerda

