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LASER-TECH, spol. s r.o.
Vejdovského 1102 / 4a
772 11 Olomouc

Politika jakosti a environmentální politika
LASER-TECH, spol. s r.o. je moderní společnost, která podniká ve strojírenství, přičemž nosným
programem činnosti je komplexní zpracování plechu technologií laserového řezání, CNC ohraňování
a svařování MIG/MAG a TIG, které je nabízeno formou kooperací.
Cíle společnosti LASER-TECH, spol. s r.o. jsou:
- v oblasti jakosti poskytovat služby v oboru tak, abychom vynikali kvalitou, solidností v cenách
a plněním dodacích termínů poskytovaných služeb,
- v oblasti environmentální předcházet dopadům a minimalizovat dopady své činnosti na životní
prostředí.
Společnost se zavazuje trvale dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR a jiných požadavků
souvisejících s ochranou životního prostředí, ke kterým se zavázala.
Zásada prosperity
společnosti i při omezení osobního prospěchu je nutným a základním
předpokladem zaměstnaneckého poměru pracovníků společnosti.

1.

Ve vztahu k zákazníkovi a k sobě navzájem budeme zachovávat principy vyjádřené
v politice jakosti:
Zákazník musí být spokojen.
Pracovní úsilí všech zaměstnanců ve společnosti je zaměřeno na plnění požadavků a
očekávání zákazníků. Spokojení zákazníci jsou trvale potenciálním můstkem vedoucím k dalším
zakázkám, které mají význam pro další rozvoj naší společnosti a díky kterým dostáváme všichni
ve společnosti plat.

2.

Dobrou práci umí společnost dobře ohodnotit.
Společnost chce být solidním zaměstnavatelem, a proto vytváří pozici dobrého zázemí pro své
loajální zaměstnance a umí nadprůměrně zaplatit dobrou práci. A nemusí to být vždy jenom
peníze.

3.

LASER-TECH, spol. s r.o. - to jsme my všichni.
Všichni zaměstnanci ve společnosti zdokonalují své silné stránky, odstraňují své slabiny a
informační bariéry, podporují vzájemnou komunikaci, týmovou práci a uplatňují mezi sebou
zásadu vzájemnosti s cílem – poskytovat služby v oboru, na základě kterých bude společnost
LASER-TECH, spol. s r.o. u zákazníků vnímána jako solidní a spolehlivý obchodní partner.
Ve vztahu k životnímu prostředí budeme zachovávat principy vyjádřené
v environmentální politice:

4.

Minimalizovat negativní dopady činnosti společnosti na životní prostředí.

5.

Minimalizovat negativní dopad eventuelních havarijních situací.

6.

Informovat o environmentální politice společnosti zaměstnance a veřejnost.

7.

Usilovat o trvalé zlepšování svého environmentálního profilu pomocí plnění stanovených cílů a
cílových hodnot a zavedením a trvalým prověřováním systému řízení zaměřeného na ochranu
životního prostředí.

V Olomouci, dne 24.3.2009
Za vedení společnosti:
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