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ΠΟΛΙΤ1ΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ι1 ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ ΑΕ δραστηριοποιιΕίται αΓΕον σχεδιασμό, κατασκευή και τεχ`ιική

υποστήριξη καλουπιών παραγωΥής ιτλαστικών, στην παραγωγή και εμπορία πλαστυtών
ιtαι στην κασασκευή κάθε είδους μεταλλικών εξαρτημάτων .
ΠοLάητα για μας σημαίyεL σεβασμός στον πελάτη ιtαL υα`rο7tοίηση των α`ιαγιtών
του πέλάτη στο σύνολο του οργα`ιισμού ιοοr[ά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ν εταιρεία μας δεσμεύεται για :

c]
Την υψηλή ποιότη™ των προ-Ιό`/των και υπηρεσιών της , επιβεβαιωμένη καL
εξακριβωμέ`/η σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού, της παραγωγής και δακίνησης των
Προ-ΙόνrΕων

τ]
Τη συμμόρφωση των προ-Ιό`πων και υπιιρεσιών της ως προς τις ιqχύουσες
νομοθετικές διατάξεις , και τις απαιτήσεις των πελαών.
Τα α`rωτέρω Θα τα ε7τιτύχουμε μέσω :

D

Της α`/άmιξης και της εφαρμογής ενός Συστήμαος Διαχείρισης nοιότητας

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΙsΟ 9ΟΟι/2015.

D

Του καθορισμού των στόχων μας και της σ™/ής παρακολούθησης αυτών cΕπό την

Διοίκησrt cmς α`rασκοπήσεις του συσήματος διmίρισης ποιότητας.

D

Της δLάθεσης όλων των σtαραίτητων 7tόρων και μέσων

για την εξασφάλιση της

ασtρόσκο7πης, ωτοδστικής και αποτελεσμmκής λειτου ργίας της εταιρείας ,και της χρήσrις

υλικών υψηλής ποιότητας και 7tροδιαγραφών.
τ]
Της δημLουργώς ενός περιβάλλοwος εργασίας , τεχνολογ«ά σύγχρονου
και
εrtαγγελμαtικά κατάλληλου, που ε`ιΘαρρύνει σε διαρκή βελώση, όλο το προσωπικό
της εταψείας.

t]

Της αξιολόγησrις των διακινδυνεύσεων

Θ

Της άρτιας οργά`/ωσης, εκ7ταίδευσης καιεξέλΔξηςτου προσω7tικού μας.

Ρ
Της παρότρυνσης Υια διαρκή βελτίωση προς τους προμηθευτές, υποκατασκευαστές
και συνερΥάτες μας.

D
Της ταm;tής και αδιάλευττης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των
διεργασιών μας ώσα να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων,
προ-Ιό`ιτιιιν και προσωπικού

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προ-ώ`πων και των υπηρεσιών
μας

αΕΓtοτελεί

κύριο Lιέλημα

της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. καL φιλοσοφία όλων των

εργαζομένων της .
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