Vedení společnosti JARMES spol. s r.o.
vyhlašuje tuto

POLITIKU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU
schválenou vedením společnosti, která je závazkem pro

dosažení a udržování standardů ISM v souladu s ISO 9001 a ISO 14001
v
řízení a zlepšování systémů ve všech procesech společnosti JARMES
a organizaci pracovních činností.
Společnost JARMES se touto politikou zavazuje:
V MANAGEMENTU KVALITY CHCEME:
•

zajišťovat činnosti v oblasti poskytování „silniční motorové dopravy nákladní, osobní
a spedici“ pracovníky s odbornou způsobilostí, kterou budeme udržovat a zvyšovat,

•

v procesu poskytování „silniční motorové dopravy nákladní, osobní a spedici“ budeme
nástroji řízení a zlepšování kvality zejména přezkoumáváním, monitorováním a
auditováním kvality produktu, procesů a postupů systém managementu kvality
neustále zlepšovat a stanovovat jasné cíle v řízení kvality.

PRO ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ČINNOSTÍ
PROSTŘEDÍ PROHLAŠUJEME:

PROVOZOVÁNÍ

DO

ŽIVOTNÍHO

•

budeme pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj environmentální profil a
stanovíme měřitelné cíle a cílové hodnoty a budeme působit na zlepšování
environmentálního profilu společnosti,

•

budeme trvale usilovat o snižování negativních vlivů našich minulých, současných
a budoucích činností na životní prostředí,

•

budeme dodržovat zákonné předpisy a normy pro ochranu životního prostředí,

•

budeme vzdělávat a motivovat naše pracovníky a naše dodavatele materiálů a služeb
tak, aby cíle politiky přijali za své a působili k naplňování environmentální politiky
naší společnosti,

•

činnosti zaměřené na uplatnění environmentálního managementu budeme
zveřejňovat pro potřeby veřejnosti, našich pracovníků a institucí státní a veřejné
správy.

PRO SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA SE CHCEME ZAMĚŘIT NA:
•

splnění všech požadavků a očekávání zákazníka

•

kvalitu dodávaných služeb a řešení

•

maximální možné zkrácení lhůt dodání projektů

PRO ROZVOJ SPOLEČNOSTI SE CHCEME ZAMĚŘIT NA:
•

rozšíření vozového parku

•

zajištění dostatečného množství pracovníků s odbornou způsobilostí

•

budování kvalitního zázemí (prostor) společnosti vybavené moderní technologií
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