POLITIKA KVALITY
Společnost VALID s.r.o. je obchodní společností založenou v roce 1997 se zaměřením
na všeobecné strojírenství, zejména na součásti pro mechanické převody.
VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI



Filozofie firmy je založena na vstřícném vztahu k zákazníkovi a systému služeb spojených s obchodem jako např.
dopravou v dohodnutých termínech, poradenskou činností, doškolováním pracovníků a technickou podporou.
Reference o nás lze získat u našich partnerů, mezi něž se řadí např. ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, VALEO
VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o., Žebrák, MUBEA s.r.o., Žebrák, LIPRACO, s.r.o., Mnichovo Hradiště a mnoho dalších.
VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM





Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy.
Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.
VZTAH K DODAVATELŮM






Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací ve stanovených termínech.
Požadujeme, aby naši dodavatelé byli zároveň našimi partnery na stejné úrovni zajištění kvality.
Našimi dodavateli jsou výrobci nebo dovozci průmyslových součástí ze zemí EU.
Certifikáty kvality a pověření k prodeji zboží na českém trhu jsou samozřejmostí.
VZTAH K TRHU





Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními
a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a
analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.
NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ





Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako
proces stálý a systematický.
V budoucnu hodláme rozvíjet oblasti, ve kterých jsme získali značné znalosti i zkušenosti. Speciálně v oblasti
vřetenových ložisek a drážkových či ozubených řemenů. Pravidelně také rozšiřujeme sortiment výrobků a služeb
na základě požadavků našich zákazníků.

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje
k jeho efektivnímu fungování.

Jaroslav Pekárna – jednatel společnosti

V Mladé Boleslavi dne 3. 10. 2016

