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POLITYKA JAKOŚCI
Misją firmy InterKadra Sp. z o.o. jest świadczenie najwyższej jakości usług związanych
z wypełnianiem przyjętych zobowiązań poprzez dostarczenie personelu o wymaganych kwalifikacjach na czas i
w odpowiedniej ilości.

Wartości Społki obejmują takie prowadzenie firmy, ktore generuje zakładane przychody w śpośob etyczny,
inweśtując w rozwoj pracownikow, uśtawicznie dąząc do ciągłego rozwoju, przy załozeniu, iz o wyniku finanśowym
decyduje zadowolenie odbiorcow.
Celem głownym firmy InterKadra Sp. z o.o. w zakreśie Polityki Jakości jeśt ośiągnięcie pełnej śatyśfakcji
Klienta, ktory otrzymuje konkretną uśługę z zakreśu wypozyczania pracownikow tymczaśowych, leaśingi
pracowniczego, doradztwa perśonalnego, rekrutacji oraz innych uśługi związanych z dośtarczaniem perśonelu przy
jednocześnym uwzględnieniu wymagan przepiśow krajowych, europejśkich i międzynarodowych, w śpośob śprawny i
przyjazny dla Klienta, po konkurencyjnych cenach.

Dla utrzymania i zwiękśzania śatyśfakcji Klientow oraz innych śtron potencjalnie zaintereśowanych
świadczoną przez Społkę działalnością oraz w celu ciągłego ośiągania zadowolenia Klientow, uśtalono i przyjęto
ponizśze Strategiczne Cele Jakościowe:


oferowane i dośtarczane śą jedynie te uśługi, ktore śpełniają potrzeby i oczekiwania Klientow, zgodne z
obowiązującymi normami i przepiśami prawnymi,



odpowiednio wyśoki poziom jakości oferowanych uśług Społki decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej
konkurencyjności,



ciągłe dośkonalenie Syśtemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN – EN ISO 9001:2015 oraz niniejśzą
Politykę Jakości,



najwyzśzy poziom świadczonych uśług pozwala Społce na śyśtematyczne zwiękśzanie konkurencyjności oraz
ciągły jej rozwoj,



tworzenie i rozwijanie uśług oferowanych przez Społkę naśtępuje w śpośob kompetentny, śprawny oraz
uwzględniający potrzeby Klientow,



Klienci Społki otrzymują od niej całościową i niezbędną dla nich wiedzę na temat świadczonych uśług,



ciągłe monitorowanie i dośkonalenie proceśow, zapewnia śyśtematyczną poprawę działania, zwiękśzenie
produktywności oraz obnizenie kośztow,



ciągłe komunikowanie i informowanie o Polityce i Celach Jakości wśzyśtkich pracownikow/pracobiorcow, na
wśzyśtkich iśtniejących w Społce poziomach zarządzania, a takze dla wśzyśtkich śtanowiśk,



uśtawiczne podnośzenie kompetencji pracownikow/pracobiorcow Społki,



realizację działalności w śpośob śprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwan odbiorcy,
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ciągłą poprawę jakości realizowanych uśług poprzez śyśtematyczne unowocześnianie wypośazenia oraz
wykorzyśtywanie nowocześnych technologii komunikacji,



minimalizację zagrozen oraz wykorzyśtanie iśtniejących śzanś w kontekście działalności Społki i przyjętych dla
niej Celow działania.

Odpowiedzialnośc za ośiąganie wyznaczonego poziomu jakości oferowanych uśług dotyczy kazdego
pracownika/pracobiorcy Społki, a ośiągana jeśt przez śtośowny podział zadan i kompetencji pracowniczych.

Za uśtanowienie, wdrozenie i utrzymywanie Polityki Jakości oraz umozliwienie jej realizacji tak, aby kazdy
pracownik/pracobiorca był w śtanie ucześtniczyc w realizacji Celow Jakości odpowiedzialny jeśt Preześ Społki.
Uśtanawiając przedśtawioną w niniejśzym dokumencie Politykę Jakości, Zarząd Społki zapewnia, ze:


jeśt ona śtośowna do celow działania Społki oraz jej kontekśtu zewnętrznego i wewnętrznego,



oparta jeśt i wśpiera śtrategiczne kierunki rozwoju Społki,



śtanowi ramy umozliwiające wyznaczenie Celow Jakości,



wyraza ośobiśte zaangazowanie Właściciela Społki w powśtanie warunkow niezbędnych do jej realizacji we
wśzyśtkich

obśzarach

działan

Społki,

a

takze

do

ośiągania

opracowanych

Celow

Jakościowych.

Zarząd Społki wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje śię do utrzymania i ciągłego dośkonalenia
Syśtemu

Zarządzania

Jakością

zgodnego

z

wymaganiami

normy

PN

–

EN

ISO 9001:2015, a takze do dośkonalenia śkuteczności Syśtemu oraz zapewnienia zaśobow niezbędnych do
funkcjonowania Syśtemu i jego rozwoju.

Krakow, 16 lipca 2018 r..

Dokument obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.
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