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V souladu s hodnotami skupiny CRONIMET a strategickými záměry naší společnosti se zavazujeme zvyšovat efektivnost systému
managementu kvality. Jsme si vědomi odkazu tradice rodinné firmy v oblasti recyklace kovových odpadů, a proto chceme tuto oblast dále
prohlubovat a zlepšovat se ve všech směrech.

Hlavním cílem společnosti CRONIMET Ostrava, s.r.o. při evidenci, zpracování a dodávkách kovových odpadů je zajištění dodržování nejvyšších
standardů kvality dle požadavků našich zákazníků. Realizaci tohoto cíle je třeba chápat jako trvalý proces. Do tohoto procesu jsou zapojeni
všichni zaměstnanci tím, že jsou pravidelně seznamováni s Cíli týkající se řízení kvality. Školením a dalším vzděláváním zaměstnanců je
podporováno jejich chápání odpovědnosti za kvalitu.

Vedení společnosti určuje Politiku kvality a Cíle kvality a ujišťuje se, že tyto jsou všemi zaměstnanci správně chápány, realizovány a
dodržovány. Systém řízení kvality je vypracován dle normy EN ISO 9001.

Politika kvality vedení společnosti má přímý vliv na:

• obchodní cíle společnosti,

• organizační cíle společnosti,

• celkový počet zaměstnanců,

• systém řízení kvality,

• očekávání/požadavky zákazníků.
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K zajištění Politiky kvality se vedení společnosti CRONIMET Ostrava, s.r.o. zavazuje:

• udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systém managementu kvality v souladu s požadavky normy EN ISO 9001,
• pravidelně vyhlašovat na její podporu Cíle a pravidelně je vyhodnocovat,
• vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality a jejich Cílů,
• sdělovat uvnitř naší společnosti a klást důraz na důležitost plnění kvalitativních standardů/požadavků zákazníka,
• sdělovat uvnitř naší společnosti a klást důraz i normativní a legislativní požadavky a požadavky interních předpisů,
• dodávat zákazníkovi produkty v nejvyšší možné kvalitě,
• systematicky provádět údržbu a kontrolu provozních zařízení pro dosažení shody s požadavky na produkt,
• motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci našich zaměstnanců při řízení kvality,
• osobně se angažovat a aktivně neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality.
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Vedení společnosti Cronimet Ostrava, s.r.o. určila osobu odpovědnou za řízení kvality, tzv. představitele vedení pro systém managementu kvality,
který je přímo podřízen jednateli. Jeho úkolem je realizovat a průběžně aktualizovat řízení kvality ve všech oblastech společnosti. Všichni
zaměstnanci jsou povinni dodržovat pokyny představitele vedení pro systém managementu kvality, které se jich týkají.

Řízení kvality je podporováno také mateřskou společností se sídlem v Karlsruhe, které dodržování řízení kvality sleduje.

V Ostravě, dne 18.6.2020 Lucie Milatová, jednatelka společnosti


