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Firemní kultura vychází z poznání, že výrobky jsou nositeli hodnot vytvořených
společností a mají úspěch jen tehdy, jestliže přináší užitek a spokojenost zákazníkům a při
jejich realizaci či užití nedochází k poškozování životního prostředí a porušování platných

právních či jiných předpisů. Tento princip uplatňujeme jak navenek ve vztahu
k dodavatelům, zákazníkům a partnerům, tak dovnitř společností ve vztahu k

zaměstnancům. Společnost si je zároveň vědoma své společenské odpovědnosti k regionu,
ve kterém podniká.

Prostřednictvím systému řízení chceme dosáhnout naplnění všech podnikatelských cílů,
včetně uspokojení očekávání našich zákazníků, spolupracovníků i obyvatel regionu, kde
se naše společnosti nachází. Průběžně monitorujeme kvalitu produktů, věnuje velkou

pozornost zlepšování procesů a vnitřních vazeb, osvojuje si nové poznatky a technologie.
Chceme rozšířit systém řízení a splnit požadavky na organizace zajišťující sériovou

výrobu pro automobilový průmysl

Sledujeme a analyzujeme potřeby trhu ve vybraných segmentech. Naším záměrem je být
profesionálním partnerem, připraveným splnit požadavky našich zákazníků a rychle

reagovat na změnu jejich potřeb.

Usilujeme o to, být i nadále spolehlivým výrobcem, který dodává kvalitní, řádně označené
výrobky. Dodávky realizuje bezpečně, včas, na správné místo a za dobré ceny. Budeme

nadále ověřovat spokojenost zákazníků s poskytnutými produkty a přijímat odpovídající
opatření s cílem neustále zvyšovat úroveň spokojenosti.

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí firemní kultury a je založena na principu
neustálého zvyšování povědomí pracovníků o zásadách ochrany životního prostředí.

Budujeme trvalé partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli. Produkty a služby
nakupujeme přednostně od dodavatelů s prověřeným systémem řízení jakosti a

environmentu. Nasloucháme přáním, potřebám a požadavkům zákazníků i
zainteresovaných stran a včas na ně reagujeme.

Chceme být i nadále zaměstnavatelem v regionu nezastupitelným, atraktivním a
vyhledávaným. Pracovníky vedeme k odpovědnosti za vlastní práci a k spoluodpovědnosti

za výsledky celé společnosti. Rozvíjíme spolupráci s učňovským školstvím s cílem
vychovávat vlastní odborníky v pozicích nástrojař a seřizovač.

Vytváříme zaměstnancům podmínky k dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci.

Vedení společnosti přijímá závazek k trvalému zlepšování systému managementu a všech
procesů, poskytováním přiměřených zdrojů tak, aby byla vždy zajištěna náležitá kvalita a
environmentální způsobilost výrobků a procesů, jako předpoklad pro trvalé uspokojování

požadavků a očekávání zákazníků.
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