ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА “БАРАЖ ГРУП” ЕООД

Конкурентоспособност, запазване и разширяване на пазарните позиции,
професионализъм, точност в преценката и изпреварващи предвиждания за изискванията на
клиентите.
ЛОГИКАТА НА ТРАЙНИЯ УСПЕХ ИЗИСКВА ДА ПРАВИМ НЕЩАТА ОЩЕ
ПО-ДОБРЕ – ВЪВ ВСИЧКО, ОТ ВСЕКИ, ПОСТОЯННО това е практическия израз за реализация на фирмената политика с внедряване на Система за
управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008.
С внедряване на СУК ние си поставяме следните цели, които определяме като
задължение с първостепенно значение за ръководството и целия персонал на фирмата:
1. Непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите и възложителите на
„Бараж Груп” ЕООД.
2. Обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена
Система за управление на качеството.
3. Стриктно придържане към правилата, регламентирани от законовите и
нормативни документи, приложими за процесите, изпълнявани от „Бараж Груп”
ЕООД.
4. Точно и пълно дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на
персонала.
5. Осигуряване на функционираща и ефективна организация във всички сфери на
нашата дейност.
6. Създаване на среда с повишена отговорност към качеството на предлаганите
услуги и труда на нашите сътрудници.
7. Подобряване рентабилността на извършваната дейност, планиране и внедряване
на организационни подобрения.
8. Незабавно реагиране от страна на всеки сътрудник при възникване на
отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи както неговата дейност, така и
Системата за управление на фирмата като цяло.
9. Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса за подобряване и
повишаване на изискванията към качеството на предоставяните от тях услуги.
10. Разширяване и засилване на пазарното присъствие на фирмата.
11. Периодичен преглед и непрекъснато подобряване ефикасността на внедрената
СУК и на фирмените дейности.
В тази връзка ръководството ще изисква от всички сътрудници на фирмата да
проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и
отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на Системата за
управление и активно да съдействат за нейното развитие.

ДЕКЛАРИРАМ
личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството,
гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството на предлаганите от нас услуги,
за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен авторитет на „Бараж Груп”
ЕООД.
Настоящата политика по качеството е подходяща за целите на фирмата и постоянно
преглеждана за осигуряване на нейната адекватност.
Настоящата политика по качеството е разгласена и разбрана на всички нива във фирмата.
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