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ISCAR HUNGARY Kft Minőségpolitikája
Az Iscar Hungary Kft ( Továbbiakban Iscar ) egy nemzetközi vállalat, amely standard szerszám
forgalmazásával és egyedi gyártású speciális acél szerszámtestek és keményfém szerszámokat gyárt
különféle megmunkáló eljárásokhoz az autó - és repülőgépipar - részére világszerte.
Az Iscar irányelve, hogy minőségi és megbízható termékeket biztosítson, miközben a biztonság és
környezetvédelmi megfontolások a tervezési és gyártási folyamatok szerves részét képezik, hogy
megfeleljen az ügyfelei és a kapcsolódó érdekelt felek minden elvárásának, azok minden igényét
kielégítse. Ennek során az Iscar arra törekszik, hogy megőrizze a saját szakterületén betöltött vezető
szerepét a piacon.
 Az Iscar teljes mértékben eleget tesz a közte és ügyfelei közti megbízási szerződésben foglaltaknak és
kötelezettségeknek.
 Az Iscar termék előállítása folyamán megfelel a termékminőséget garantáló nemzetközi
szabványoknak és a bevezetett ISO 9001:2015 elfogadott minőségirányítási rendszernek.
 Az Iscar tekintettel van a baleset-megelőzésre és a munkahelyi ártalmakra az alkalmazottakra
vonatkozó biztonsági- és a termékminőséget garantáló szabályok felállításakor, a környezetvédelem
és a környezetszennyezés megakadályozása elsődleges szempont, amely ugyanolyan fontos, mint a
cég sikerességének és nyereségességének biztosítása, valamint a szállítási határidők betartása és a
költségek csökkentése.
 Az Iscar elkötelezett a munkavédelmi és egészség-megőrzési rendszerek, a termékminőség
menedzsment, a környezeti és energia menedzsment rendszereknek a folyamatos fejlesztése mellett,
miközben megfelel az összes érvényben lévő - munkavédelmi, egészség-megőrzési és
környezetvédelmi - törvényben leírt követelménynek.
 Az Iscar tekintettel van saját emberi tőkéjére, a termékminőségre és a környezetvédelemre, minden
tevékenységében fő tényezőként veszi ezeket figyelembe és minden vezetőjét és dolgozóját ezen
irányelvek követésére ösztönzi.
Az Iscar irányelveinek végrehajtása a következők szerint történik:
 A vezetők és dolgozók oktatása a munkavédelmi és egészség-megőrzési szabványok, a
termékminőségi és környezetvédelmi előírások betartására.
 Innovatív gyártási folyamatok, vizsgálati és szabályzási módszerek bevezetése a folyamatok
minden szintjén, teljesítményfelügyelet a biztonság, termékminőség, munkahelyi higiénia,
környezetvédelem és energiagazdálkodás terén.
 Az irányelvek közvetítése a dolgozók valamint szerződéses partnerek felé a vállalat nevében és
felügyeletével.
 Az Iscar irányelve, hogy alkalmazottai felismerjék és elkötelezettjévé váljanak annak, hogy minden
egyes dolgozó felelős az általa felügyelt folyamatok/termék minőségéért, a biztonsági és
környezetvédelmi, valamint az energiagazdálkodásra vonatkozó előírások teljes körű betartása
mellett.
 Az Iscar különféle, az alkalmazottakat a munkavédelmi és egészségvédelmi előírások,
termékminőség, környezetvédelem, és az energiagazdálkodást és annak fontosságának felismerését
célzó tevékenységeket végez.
A Vállalat vezetősége biztosítja az alapvető forrásokat a minőség és a menedzsment megfelelő szintű
ellátásához.
 Az Iscar az előírásoknak megfelelően utasítja és felhatalmazza alkalmazottait az ISO 9001:2015
minőségirányítási rendszerének a betartására.
 Az ISCAR vezetősége munkavédelmi és egészség-megőrzési célokat, termékminőségi célokat,
környezetvédelmi és energiagazdálkodási célokat határoz meg, azok sikerességét értékelő mérhető
követelményekkel és ellenőrző rendszerrel együtt, illetve időszakosan ellenőrzi azok végrehajtását.
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