ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
Ръководството на „ВАС ПРО” ООД, в лицето на УПРАВИТЕЛИТЕ, официално декларира своята
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите
страни, и се ПРИЛАГА ЗА:

 основните бизнес процеси на организацията : ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ТЪНКОСТЕННИ
ПРОФИЛИ ОТ ЛАМАРИНА ЗА ПОКРИВНИ И ФАСАДНИ РЕШЕНИЯ И НА ВОДООТВЕЖДАЩИ
СИСТЕМИ ЗА СГРАДИ и спомагателните административно-технически процеси;

 и е с насоченост СЪЩИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ

НА
ВСИЧКИ
ИЗИСКВАНИЯ
НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СТРАНИ И НОРМАТИВНИТЕ
ДОКУМЕНТИ;

 и ДА НОСЯТ

МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ВСИЧКИ
ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПЕРСОНАЛА, КЛИЕНТИТЕ, ОБЩЕСТВОТО.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СТРАНИ –

Ръководството провежда активно и целенасочено политиката по качеството в следните
направления:
1. проучване на настоящите и бъдещите потребности на клиентите, пълно удовлетворяване на
техните изисквания и поддържане на постоянен стремеж да се надминат техните очаквания;
2. прилагане на принципите за устойчиво развитие на организацията и непрекъснато подобряване на
процесите на Системата за управление на качеството, като се осигуряват:
- постоянно съответствие на всички бизнес процеси с изискванията на заинтересованите страни и
нормативните изисквания, приложими към дейността,
- ефективно и ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси,
- разширяване на номенклатурата на произвежданите продукти,
- постоянно обновяване на техническата съоръженост,
- конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и
партньори на организацията;
3. поддържане на създадената вътрешна среда, която допринася хората да бъдат напълно
приобщени в постигането на целите на организацията;
4. повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала за постоянни и измерими
подобрения в работата;
5. ефективно и ефикасно да се управлява здравето и безопасността при работа.

За реализиране на тези намерения, ръководството на „ВАС ПРО” ООД разработи,
внедри и поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията
на стандарта ISO 9001:2015 и действащото законодателство в РБългария.
Ръководството създаде условия за спазване изискванията на Системата за
управление на качеството в организацията и за активното участие на ръководния и
изпълнителски персонал в нейното развитие и поддържане.
Като УПРАВИТЕЛИ на „ВАС ПРО” ООД
ДЕКЛАРИРАМЕ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.
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