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חתימת מנכ"ל החברה:                                         חתימת סמנכ"ל הנדסה:  

 

חתימת סמנכ"ל שיווק:                                           חתימת מנהל אבטחת איכות: 

חתימת מנהל משאבי אנוש:                                  חתימת מנהל שרשרת אספקה:

סמנכ"ל תפעול:

מדיניות איכות – מטליקון טכנולוגיות בע“מ

איכות  בתחום  המובילה  החברה  להיות  שואפת  בע"מ  טכנולוגיות  מטליקון  חברת 

מוצריה, טכנולוגיית היצור ואיכות השירות לתועלת לקוחותיה.

החברה רואה בהשגת איכות גבוהה למוצריה דרך עיקרית להשגת שביעות רצון ואמון 

של לקוחותיה. 

יעילה דרך עיקרית לשיפור רווחיות החברה,  החברה רואה במערכת אבטחת איכות 

שיפור המחירים ללקוח והיכולת לייצר מוצרים איכותיים יותר.

נדבך  הוסמכה  להם  האיכות  תקני  בדרישות  ועמידה  מימוש  ביישום,  רואה  החברה 

מרכזי בשיפור איכות תהליכיה ומוצריה. 

החברה שמה לה למטרה לפעול לשיפור מתמיד בכל תחומי עיסוקה . 

 

מכאן נובעים העקרונות הבאים :

• החברה תפעל לשיפור שביעות רצון לקוחותיה כחלק מרכזי בתפיסת האיכות שלה.

לדרישות  בהתאמה  רשמית  נהלים  מערכת  פי  על  תתנהלנה  החברה  פעולות  כל   •

.( ISO 9001/ AS 9100/ ISO 14001/ OHSAS18001/ ISO 27001)  :התקנים

ומנהליה  עובדיה  את  לעדכן  שמטרתה   מסודרת  הדרכה  מערכת  תפעיל  ההנהלה   •

של  הפעילות  בתחומי  האיכות  ושיפור  שיטות  שיפור  בתחום  ובעולם  בארץ  בנעשה 

החברה.

• הנהלת המפעל תציב יעדי איכות בליווי קריטריונים מדידים ותבצע מעקב תקופתי 

אחר יישומם. העובד היחיד וצוות העובדים הם המפתח העיקרי להצלחת החברה. 

• ההנהלה שמה דגש על  טיפוח הפרט והצוות ותפעיל לשם כך מערכת הדרכה ואקלים 

ארגוני תומך.

• אחריות ליישום הנהלים מוטלת על המנהלים בחברה, כל אחד בתחום אחריותו, תוך 

שיתוף פעולה עם מנהלים אחרים ומחלקות אחרות בחברה.

הנהלים   ואת  החברה  של  האיכות  מדיניות  את  ולהבין  להכיר  החברה  עובדי  על   •

והדרכה  הסברה  הפצה,  מערכת  תופעל  כך   לשם  עבודתם.  את  והמנחים  הקשורים 

מתאימה.

ביצוע תהליכי  כל האמצעים הנדרשים לצורך  • הנהלת החברה תספק לעובדיה את 

הבחינה והביקורת ולשם מימוש והשגת כל יעדי האיכות. 

• הנהלת החברה תספק לעובדיה את כל האמצעים הדרושים לשמירה על הבטיחות.

• החברה תפעל לשמירה על איכות הסביבה.


