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A KÁTA CNC KFT immáron több mint 20 éve a régió egyik meghatározó termelő vállalkozása és az
európai autóipar fontos alkatrész beszállítója. A társaság ügyvezetőjeként elsősorban, de a teljes felsőés középvezetéssel, valamint szerveztünk mindkét telephelyén, minden további munkatársával
megkérdőjelezhetetlen elkötelezettséget tanúsítunk ezen integrált menedzsment rendszer-politika
mentén meghatározott stratégiai szabályaink fenntartásáért:
•

Precizitás, Profizmus, Innováció, ami fő küldetési mottónk (Precision – Skill – Innovation)

•

Az összes folyamatunkban az érdekelt felek - és kiemelten a vevőink - bizalmának és
elégedettségének fenntartása, erősítése a legfontosabb számunkra.

•

Jog- és szabályzáskövető stratégiánk a kockázatmenedzsment, a vevőközpontúság, a folyamatés rendszerszemlélet együttes alkalmazásával vagyunk képesek a MIR és KIR célkitűzéseink
orientációját meghatározni és cégünk eredményes működését fenntartani

•

Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy folyamataink kimenete teljes körűen és
megbízhatóan elégítsék ki a külső érdekelt felek igényeit, sőt a vevői igények tekintetében
lehetőség szerint túl is szárnyalják azt.

•

A cégvezetés és minden alkalmazott aktívan tegyen az előírt és a tudatos környezet- és energia
védelem érdekében a cégre vonatkozó belső és külső környezetben

•

Elsőbbséget biztosítunk a versenyképességünk fenntartása érdekében meghatározott
minőségcéljainknak, tudva azt, hogy ez adja cégünk valódi eredményességét. Ezért
folyamatosan törekszünk:
o A nulla hiba és a pontos kiszállításaink elérésére
o Erőforrásaink és költségeink optimalizálására
o A folyamataink szabályszerű betarttatására és felelős betartására

• Megbízható működésünk feltétele, hogy az érvényes jogi, szerződéses előírásoknak
megfelelően IATF16949:2016 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer – valamint
ISO14001:2015 környezetirányítási rendszer - követelményinek alapjaiban megfelelő integrált
vállalatirányítási rendszert tartunk fenn és fejlesztünk folyamatosan
•

Minőségi és környezeti teljesítményünket rendszeresen felülvizsgáljuk

•

A társaság a beszállítóitól is megköveteli a hasonló rendszerszintű folyamatok működtetését.
Lehetőleg tanúsított menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóval dolgozunk együtt abból
a célból, hogy a cégünk minőségi teljesítménye mindig megfelelő legyen.

•

Nyilatkozott elkötelezettségünket rendszeresen felülvizsgáljuk és partnereink irányába is
közvetítjük.

•

Elkötelezettséget vállalunk a társaság Etikai kódexében megfogalmazott pontoknak

A szervezet ügyvezetőjeként elvárom minden munkatársamtól, hogy ezt a kihirdetett politikát
megismerjék, megértsék, és tudatosan tevékenykedjenek azért, hogy minőség- és környezetirányítási
rendszerünk támogatásával és folyamatos fejlesztésével egyre jobban működjenek a KÁTA CNC
folyamatait és ez által a cég környezetébe tartozó érdekelt feleknél a megítélés mindig túlmutató legyen
a kitűzött céljainkon.
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