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Декларация на ръководството на „Кастинг технолоджи България ЕООД“ за
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
Ръководството, в лицето на управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО,
която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.
Политиката по качество на „Кастинг технолоджи България ЕООД“ е насочена към производство на
детайли от алуминиеви и цинкови сплави с гарантирано качество, отговарящи на изискванията на
клиентите, и носещи максимални ползи за организацията и заинтересованите страни.
За осъществяването на тази политика ръководството на организацията насочва усилията си в
следните направления:
Утвърждаване на организацията като водещ производител на детайли от алуминиеви и



цинкови сплави в страната;


Разширяване на пазарния дял;



Превръщане нуждите на клиентите в изискванията за предлаганите от нас продукти;



Ефективно използване на наличните ресурси и капитали, с цел удовлетворяване
изискванията на клиентите и постигане на оптимални резултати;
Постоянно проучване на търсене и предлагане на детайли от алуминиеви и цинкови



сплави;
Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици и



външни изпълнители;
Заделяне на възможно най-голям дял от печалбата за реинвестиране в нови технологии,



производствено оборудване и квалификация на персонала;
Системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на персонала и



неговата мотивация за висококачествен труд, водещи до постоянни и измерими
подобрения в ежедневната работа.
За реализиране на тези цели в „ Кастинг технолоджи България ЕООД“ е разработена и внедрена
системата за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт БДС EN ISO
9001:2008.
Ръководството създава и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на
системата за управление на качеството в организацията и за активното съдействие на ръководния и
изпълнителски персонал в нейното развитие.
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