POLÍTICA DE LA QUALITAT
L'activitat que DRAWCAT considera conforme a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001 és:
FABRICACIÓ I MUNTATGE DE PECES AMB SUPORT TÈCNIC MITJANÇANT PROCESSOS DE TALL LÀSER, PLEGAT, SOLDADURA I
ENGANXAT.
La declaració de la Política de la qualitat recull les següents línies mestres:
•
Complir amb els requisits legals, normatius i reglamentaris i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i
implícites de totes les parts interessades identificades.
•
Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius de la qualitat.
•
Implantar i fer seguiment dels indicadors dels processos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar els nostres
productes amb el nivell de qualitat desitjat pels nostres clients.
•
Vetllar perquè les condicions de treball siguin les òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els
nostres processos, eliminant quan sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.
•
Desenvolupar els programes de formació contínua per millorar la qualificació del personal de DRAWCAT, implicant així a tot
el personal en la consecució del objectius establerts.
•
Consolidar el procés de millora contínua dels nostres processos en l’acompliment de totes les activitats realitzades.
•
Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els treballadors de DRAWCAT.
La Direcció de DRAWCAT fa aquesta política de qualitat extensible i accessible i la posa a la disposició de les parts interessades
internes i externes i per al públic en general.
La Política de la Qualitat es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per la Direcció
amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda.
En aquest sentit la Direcció de DRAWCAT proporciona i proporcionarà tots els recursos necessaris per aconseguir els objectius que
s’estableixin.
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