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TELRADA

VIZIJA
BUT! ORGANIZACIJA, KURIOS SIEKIS - VISISKAS SUINTERESUOT{l SALi{!
PASITIKEJIMAS AUKSTA GAMIN!{! KOKYBE, KVALIFIKUOTU PERSONALO DARBU,
GREITU REA GAVIMU f KLIENTO PA GEIDAVIMUS.
MISIJA
BUT! PATIKIMU, PROFESIONALIU GAMINTOJU.

Pagrindinis tikslas - tiekti i rinka kokybiskus gaminius, uztikrlnant, kad klientu ufsakymai butq
atlikti kokybiskai, tinkamai ir laiku.

KOKYBES POLITIKA

Siekdami vykdyti savo jsipareigojimus suinteresuotoms salims, bei remdamiesi organizacijos
vertybemis, UAB TELRADA vadovybe ir visi darbuotojai [sipareigojame:
Kokybe:
• Uztikrinti auksta teikiamu produktu ir paslaugu kokybe.
• Nuolat stebeti ir vertinti kokybes planavimo ir jgyvendinimo procesa, kad isvengti klaidu ar pasalinti j4
pasekmes.
• Didinti procesu veiklos ir procesu ekonomiskuma, efektyvuma, rezultatyvuma ir kokybes uztikrinima.
Patikimumas:
• Dirbant laikytis ISO 9001 standarto bei visu teisiniu dokumentu, reglamentuojanciu metalo gaminiams
keliarnu reikalavimu ir nuolat siekti geriausiu rezultatu.
• Dirbti pagal LR ir ES galiojancius teisinius dokumentus ir vykdyti jl! reikalavimus.
• Planuoti, igyvendinti, valdyti, priziureti, nuolat atnaujinti ir tobulinti kokybes vadybos sistema.
• Gaminti patikimus, kokybiskus, vartotoju lukescius atitinkancius gaminius.
• Analizuoti veiklos rezultatus, ir atsizvelgiant i suinteresuotu saliu poreikius, nuolat tobulinti kokybes
vadybos sistema, numatyti naujus tikslus ir kryptis.
• UAB TELRADA, tai ilgarnete patirti turinciu, aukstos kvalifikacijos savo srities specialistu komanda,
isipareigojanti laiku teikti kokybiskus gaminius savo klientams, atitinkanti augancius ir besikeiciancius
klientu poreikius.
• [mones vadovas siekia, kad sios politikos jgyvendinime

dalyvautu visi imones darbuotojai, gerai

suprasdami savo svarbu indeli ir vaidmeni.
• [rnones pasirinkta kokybes vadybos filosofija ir metodai leidzia nuolat tobuleti i si~ veikla itraukiant
visus darbuotojus, siekiant kuo geriau patenkinti klientu poreikius, gerinant produktu kokybe,
optimizuojant produkcijos gamybos terminus.
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TELRADA

Komandinis darbas:
• Siekti, kad organizacijoje kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose prisiimtu atsakomybe uz
atliekamu organizacijoje darbu kokybe, kokybes gerinima.
• Nustatyti vadybos sistemos tikslus, uzdavinius ir skirti reikiamus isteklius jiems igyvendinti.
• Uztikrinti, kad darbuotoju zinios nuolat augtu ir visi darbuotojai biitu itraukti i kokybes valdyma.
• Kelti darbuotoju kvalifikacija bei gerinti darbo salygas,
• Su organizacijos kokybes politika supazindinti visus organizacijos darbuotojus ir asmenis, dirbancius
organizacijos vardu.
• Kurti naujus ir puoseleti jau uzmegztus verslo rysius, siekiant ilgalaikio augimo ir klestejimo.
• [gyvendinant kokybes politika glaudziai bendradarbiauti su verslo partneriais.
Atvirumas:
• Nuolat dometis, tirti ir zinoti suinteresuotu

saliu keliamus

reikalavimus

gammiu kokybei bei

asortimentui, ir juos igyvendinti.
• Tirti savo srities pasauline technologine raida ir diegti jos pasiekimus praktikoje, sudarant galimybe
suinteresuotoms salims gauti naujausius sprendimus.
• organizacijos kokybes politikos dokumenta skelbti viesai.
Lankstumas:
• Tobulinti technologinius procesus bei produktus ir paslaugas, atsizvelgiant i technologine pazanga,
klientu poreikius ir kitu suinteresuotu saliu veikla, salies lukescius.
• Vykdyti veikla ieskant efektyviu, nauju darbo metodu, technologiju, irengimu, pakavimo medziagu,
zaliavu, Nustatyti prevencines priemones.
• Pasirinkti tuos isores prekiu ir paslaugu tiekejus (teikejus), kurie geriausiai atitinka organizacijos ir
suinteresuotu saliu reikalavimus.
• Mazinti gamybos kastus bei didinti

efektyvuma,

sistemingai

planuojant

veikla,

optimizuojant

technologinius procesus bei diegiant technines naujoves.

Kiekvieno UAB TELRADA darbuotojo pareiga, nepriklausomai nuo jo uzimamu pareigu, suprasti kokybes
politikos principus, samoningai visapusiskai prisideti prie iskeltu uzdaviniu igyvendinimo. Organizacijos
vadovybe prisiima pilna atsakomybe, kad kokybes politika butu suprasta ir igyvendinta visuose
organizacijos lygiuose bei atnaujinama atsizvelgiant

i pokycius,

Siq politika patvirtino UAB TELRADA Direktorius. Politika yra nuolat perziurima ir viesai
internetiniame organizacijos tinklapyje.
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