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Politika kvality
Vedení společnosti TESLA ElectronTubes na základě
 analýzy specifikovaných požadavků stávajících zákazníků,
 očekávání požadavků budoucích zákazníků,
 jednání a dohod s představiteli významných zákazníků,
 interních diskusí na pracovištích společnosti,
v souladu
 s obecně závaznými platnými normami a předpisy,
a ve snaze
 o maximální zákaznickou orientaci v celém procesu fungování firmy,
 o udržování oboustranně prospěšných styků s dodavateli,
 dále rozvíjet poctivé obchodní praktiky a zvyšovat důvěru zákazníka ke společnosti TESLA
ElectronTubes jako ke stabilní a zavedené firmě,
 trvale a flexibilně plnit specifikované požadavky a očekávání stávajících i budoucích
zákazníků,
 zlepšit využití vlastních zdrojů a dosáhnout nadstandardních výkonů,
 zajistit dlouhodobou prosperitu společnosti a jistotu pracovníkům,
 snižovat veškeré náklady a zvyšovat produktivitu práce,
vyhlašuje v zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu následující strategické záměry politiky
kvality:
1. Rozšiřovat a racionalizovat nabídku výrobků a služeb tak, abychom splnili požadavky
a očekávání zákazníků, nad standard uzavřené smlouvy.
2. Udržet trvale vysoký standard a technickou úroveň nabízených výrobků a služeb
zdokonalováním postupů u jednotlivých procesů, systematickým zvyšováním odbornosti
zaměstnanců a rozšiřováním jejich specializací.
3. Racionalizovat a zdokonalovat systém kvality, včetně systému ekonomického řízení
společnosti tak, aby došlo k optimalizaci činností a nákladů a tím zabezpečovat trvale
kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti, zajišťovat konkurenceschopné ceny pro
zákazníky.
4. Udržovat a rozvíjet vztahy se všemi zainteresovanými stranami
Vedení společnosti se k podpoře výše uvedených strategických záměrů zavazuje:
 politiku kvality ročně naplňovat formou hodnotitelných a měřitelných cílů kvality,
 vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem zaměstnancům společnosti,
 vytvářet vhodné stabilní podmínky pro zaměstnance a jejich rozvoj,
 plánovat a uvolňovat nezbytné zdroje pro splnění cílů kvality,
 dlouhodobě vytvářet předpoklady pro doplňování pracovního kolektivu o kvalifikované
pracovníky,
 průběžně vyvíjet nové produkty,
 systematicky pracovat na zkvalitňování a zefektivňování výroby.
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