NAŠE POLITIKA – NÁŠ PŘÍSTUP
Společnost MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.,
se zabývá poskytováním výrobků a služeb v oboru elektro, měření, regulace a automatizace.
Pro realizaci uvedených produktů vyhlašuje vedení společnosti svoji politiku v následujících oblastech:

KVALITA
Uspokojení zákazníka
MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. se zavazuje uspokojovat potřeby zákazníků - lépe než kdokoli jiný - tím, že
výrobky a služby, které splňují požadavky odběratelů, jsou dodávány včas a mají vysokou užitnou hodnotu. Toto bude
zajišťováno vynikající jakostí všeho, co budeme dělat. Každý úkol bude proveden přesně v souladu se smluvně
dohodnutými požadavky. Dodržováním tohoto systému vytvoříme předpoklady pro bezchybné provedení všech činností
v organizaci..

Spolehlivost
Výrobky budou konstruovány tak, aby vyhovovaly identifikovaným požadavkům trhu a při užívání odběratelem byly
dlouhodobě spolehlivé. Ctíme technické a právní požadavky na výrobek, všechny produkty prochází příslušnými
zkouškami v certifikovaných zkušebnách. Výrobní proces musí být plně schopen splnit požadavky vývoje a konstrukce a
výrobky musí být vyráběny v úplné shodě s konstrukční specifikací a příslušnými normami.

Zlepšování
Vedení organizace je naprosto jasně zavázáno a osobně začleněno do procesu zlepšování jakosti. V souladu s politikou
jakosti jsou vypracovány cíle kvality, které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány vedením organizace. Vedení
organizace i všichni pracovníci jsou zavázáni k neustálému zlepšování všech procesů s cílem zvýšení efektivnosti řízení
a bezchybného provádění všech činností organizace a tím i zlepšení ekonomických ukazatelů a hlavně spokojenosti
zákazníka .

Účast zaměstnanců
Vynikající jakost závisí na osobním provedení práce každým zaměstnancem společnosti MEgA – Měřící Energetické
Aparáty, a.s. Každý z nás musí předávat dalšímu pracovníkovi v procesu – našemu vnitřnímu zákazníkovi – jen
vyhovující výrobek nebo službu a stále se snažit o přesnou shodu s dokumentovanými požadavky. Každý pracovník se
iniciativně podílí na údržbě a zlepšování vybudovaného systému jakosti. Za účelem zlepšení jakosti budeme
systematicky využívat nové nástroje a technologie.

ENVIRONMENT - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Neustále snižovat znečištění a zlepšovat prevenci znečištění.
Plnit požadavky právních předpisů, zejména v oblasti znečišťování ovzduší.
Minimalizovat negativní dopady naší činnosti na okolní prostředí.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Plnit požadavky právních předpisů a další požadavky, k nimž se zavážeme, ve vztahu k nebezpečím v oblasti BOZP.
Neustále zlepšovat systém managementu BOZP.
Zabraňovat vzniku úrazů a poškození zdraví s cílem zabránit jakýmkoliv nehodám při práci.
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