Qualitätspolitik
Die Qualitätspolitik der Firma JAKO-MEDITEC wird von der Geschäftsführung festgelegt und ist
Richtlinie für alle Beschäftigten im Unternehmen.
Es ist das oberste Ziel der Firma JAKO-MEDITEC, Produkte herzustellen, die die Forderungen und
Erwartungen der Kunden erfüllen.
Wir überprüfen unsere Qualitätsziele jährlich und geben Leitlinien für die Entwicklung vor. Ihre
Umsetzung wird jährlich im Management Review überprüft.
Dafür werden moderne Methoden, bewährte und umweltschonende Herstellungsverfahren,
fähige Fertigungseinrichtungen sowie qualifizierte Mitarbeiter eingesetzt.
Alle Phasen der Produktentstehung werden unter Beachtung von Kundenvorgaben, Normen,
Regelwerken und gesetzlichen Vorschriften sorgfältig geplant. Eine systematische Überwachung
aller Prozesse bei der Produktentstehung unterstützt die Maßnahmen zur Fehlerfrüherkennung.
Bei
festgestellten
Fehlern
werden
sofort
Ursachenanalysen,
Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet, um eine Wiederholung zu vermeiden.

Korrektur-

und

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden hinsichtlich der eigenen persönlichen
Verantwortung für Qualität geschult und sensibilisiert.
Teamarbeit bildet die Grundlage unseres Arbeits- und Führungsstils. Die flach gestaltete
Organisation gewährleistet einen schnellen Informationsfluss.
Im Vordergrund aller Aktivitäten steht die Null-Fehler-Strategie mit vorbeugenden Maßnahmen
zur Erkennung von Fehlermöglichkeiten, um die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von
Fehlern zu minimieren.
Höchste Wirtschaftlichkeit zur Erreichung der erforderlichen Qualität ist das Leitprinzip von der
Auftragsabwicklung bis zum Versand.
Die
regelmäßige
Überprüfung
und
Bewertung
der
Wirksamkeit
unseres
Qualitätsmanagementsystems durch interne Qualitäts-Audits und Qualitätsberichte wird
zielgerichtet zur kontinuierlichen Verbesserung aller Abläufe und Prozesse genutzt.
Größtmögliche Produktsicherheit für den Anwender ist das Ziel aller unserer konstruktiven und
fertigungstechnischen Tätigkeiten. Die Ermittlung, Bewertung und Reduzierung potentieller
Produktrisiken durch den Einsatz geeigneter Techniken stellt sicher, dass alle Aspekte der
Produktsicherheit angemessen berücksichtigt werden.
Die oberste Leitung unterstützt den präventiven Ansatz zur Produktsicherheit und nimmt ihn als
Führungsaufgabe war.
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Minőségpolitika
A cégvezetés meghatározta a JAKO-MEDITEC Kft. minőségügyi politikáját, amely a vállalat
minden dolgozója számára irányadó.
A JAKO-MEDITEC Kft. legfőbb célkitűzése a vevők követelményeinek és elvárásainak megfelelő
termékek gyártása /előállítása.
Minőségre vonatkozó céljainkat évente felülvizsgáljuk és kitűzzük iránymutatásként a fejlődés
érdekében. Megvalósulásukat évente a vezetőségi átvizsgálásban ellenőrizzük.
E cél elérése érdekében modern módszereket, jól működő, környezetkímélő gyártási eljárásokat,
gyártóberendezéseket és magasan képzett munkatársakat alkalmazunk.
A gyártás minden fázisát vevői előírásoknak, szabványoknak, a vonatkozó rendelkezéseknek és
jogi előírásoknak megfelelően, gondosan tervezzük meg.
A gyártási folyamatok rendszeres ellenőrzésével biztosítjuk az esetleges hibák korai felismerését,
ezek elhárításának gyors lebonyolítását.
Hibák esetén azonnal megkezdjük az okok elemzését, javítási és megelőző intézkedéseket
indítunk a hiba megismétlésének elkerülése érdekében.
Munkatársainkat a minőség tekintetében a személyes felelősség felismerésére és vállalására
oktatjuk.
Munka- és vezetési stílusunk alapja a csapatmunka. A lapos szervezet az információk gyors
továbbítását biztosítja.
Minden tevékenység előterében a nulla-hiba -stratégia áll, amely megelőző intézkedéseket céloz
meg a hibalehetőségek felismerésében azért, hogy a hiba előfordulási valószínűségét a
minimumra csökkentse.
Irányelvünk a megkövetelt minőség eléréséhez szükséges legmagasabb fokú gazdaságosság, a
megrendeléstől egészen a késztermék kiszállításáig.
Minőségügyi menedzsmentünk hatékonyságának rendszeres ellenőrzése és értékelése belső
minőségügyi auditokkal és jelentésekkel történik, amit a folyamatok és eljárások folyamatos
javításához céltudatosan használunk.
A felhasználó számára a lehető legmagasabb fokú termékbiztonság elérését tűztük ki célul
valamennyi konstrukciós- és gyártástechnológiai tevékenységünk során. A potenciális
termékkockázatok megállapítása, értékelése és csökkentése megfelelő technikákat felhasználva
biztosítja, hogy a termékbiztonság valamennyi szempontját figyelembe vegyük.
A felső vezetés támogatja a termékbiztonsággal kapcsolatos megelőző intézkedéseket, és ezt a
vezetői feladatai között kezeli.
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