“АСУС” ООД

Политика на Интегрираната
система за управление

Приложение 1

Ръководството на „АСУС” ООД, заедно със своите служители, работи за
непрекъснато подобряване на предлаганите продукти, осигурявайки само
качествени и безопасни услуги, отговарящи на изискванията и очакванията
на клиентите, както и на всички нормативни изисквания.
Клиентът се намира в центъра на нашите действия. Ние се грижим за
осигуряването на интензивен и партньорски обмен на информация и опит с
цел професионално изпълнени услуги за нашите клиенти.
Нашият стандарт е най-високото качество. То е съществен фактор за
конкурентоспособност и мащаб на нашите действия.
Всеки отделен сътрудник е отговорен за постигането на нашите цели по
качеството.
Ние работим съгласно правилата за управление на качеството ISO
9001:2008, с цел реализирането на по-сигурно протичане на процесите,
избягване на грешките преди да са се получили, овладяване на разходите
и непрекъснато усъвършенстване.
Ангажираме личния състав за предотвратяване на наранявания и
заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето
и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и
безопасността при работа, съгласно стандарта OHSAS18001:2007.
Ние непрекъснато се стремим към подобряване на информационната
сигурност и предотвратяване на рисковете свързани с нея, съгласно
стандарта ISO27001:2005.
Ангажираме се да следим и спазваме приложимото законодателство
относно качеството на предлаганите услуги.
Осигуряваме пълно съответствие на нашите дейности с изискванията на
действащото законодателство, отнасящи се до опасностите за здравето и
безопасността при работа и на другите изисквания, приети от
организацията.
Ние свеждаме Политиката до знанието на всички лица, работещи за или от
името на
организацията и определяме отговорностите им за
реализирането й.
Осигуряваме Политиката да е достъпна за обществеността.
Стр. 1 от 2

“АСУС” ООД

Политика на Интегрираната
система за управление

Приложение 1

Всеки служител поема отговорност за структурирането и по-нататъшното
развитие на нашата фирма.
С нашите доставчици ние градим дългосрочни партньорски отношения на
базата на взаимно доверие. Заедно преследваме целта да гарантираме
качеството на нашите услуги, да осигурим кратки срокове на доставка и
висока надеждност.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз, в качеството си на Прокурист на "АСУС" ООД, декларирам:
Че съм лично ангажиран с участието си и отговорност за изпълнението на
обявената политика и за съблюдаването на всички документи, регулиращи
начина за нейното постигане в дейността на компанията.
Съзнавам решаващата важност
развитието на “ АСУС" ООД.

24.02.2012г.
гр. Варна

на

управленските си решения

за

Прокурист: ………..........…...
/Георги Георгиев/
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