Integrált POLITIKA
A TS TECH Hungary Kft. a több mint 50 éves autóipari múlttal rendelkező TS TECH csoport tagja. A
cégcsoport fő profilja autóülések és enteriőr termékek gyártása és összeszerelése közvetlenül az
autógyártók számára.
Vállalatunk célja, hogy az ügyfeleink számára kiváló minőségű termékeket gyártsunk megfelelő
időben, maximális hatékonyság mellett, a hosszú távú vevői elégedettség elérése, fenntartása és az
üzleti kapcsolatok kiszélesítése és elmélyítése érdekében. Törekszünk a költséghatékony
működésre, a folyamatos minőségfejlesztésre, az integrált irányítási rendszer folyamatos
fejlesztésére, melyhez elengedhetetlen a menedzsment szemlélet, a dolgozók támogatása, a
csapatmunka. Folyamatosan bátorítjuk dolgozóinkat új, hatékonyságot növelő ötletek generálására.
Fontosnak tartjuk dolgozóink megfelelő képzését, mely hozzájárul a vállalatunk és a cégcsoport
sikeréhez.
Kiemelten kezeljük a vevői igényeket, az érdekelt felek elvárásait, célunk a lehető legnagyobb fokú
rugalmasság biztosítása a vevőink számára, mellyel tovább kívánjuk fokozni a vevői bizalmat és
elégedettséget, révén dolgozóink fizetésüket nem a cégünktől, hanem elsősorban a vevőtől kapják.
Kiemelt figyelmet fordítunk a környezetszennyezés megelőzésére, a környezetterhelés
csökkentésére, a hazai és nemzetközi jogszabályok, hatósági és egyéb követelmények teljesítésére,
az érdekelt felek elégedettségének javítására. Folyamatosan törekszünk a környezeti veszélyek, és a
környezetszennyezési kockázatok csökkentésére. Tevékenységünket, folyamatainkat a fenntartható
fejlődés elvét szem előtt tartva alakítjuk ki; fontos célunk a hulladékgazdálkodás optimalizálása, a
káros anyag kibocsátás, valamint az anyag és energiafelhasználás csökkentése.
Nagy figyelmet fordítunk a saját és az ügyfeleink adatainak védelmére, bizalmasságára,
sértetlenségére és rendelkezésre állására, valamint az üzletmenet folytonosságának biztosítására.
Cégcsoportunk mottója: „Beyond comfort” – túl a kényelmen, mely hangsúlyozza akaratunkat, hogy a
jelen határait a múlt határaivá tegyük.

Management politika


inspiráló munkalégkör teremtése, tiszteletben tartva az emberek közti harmóniát és
kommunikációt



harmonikus környezetben való munkavégzés, ezáltal az idő leghatékonyabb kihasználása,
valamint a prioritások felállítása



törekedni az új érték létrehozására, a józanészre és lelkes hangulatra támaszkodva



folyamatos törekvés az önmegvalósítás biztosítására



elkötelezettség a törvényi és jogszabályi követelményeknek való maradéktalan megfelelésre,
környezetünk védelmére, a környezeti teljesítményünk javítására



törekvés az üzleti folyamatok folytonosságának biztosítására



a minőség;- környezet; és információbiztonsági kockázatok minimalizálása, a minőség;környezet és információbiztonsági célok elérése
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