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A Diagnoostics Kft. fő tevéken
nységei: Errősáramú berendezéssek diagnoosztikai vizssgálata, éss
Diagnosztiikai berenddezések értéékesítése. T
Természetesen távlati teerveink közzt szerepel, hogy kellőő
ismeretségget, illetve minőségi
m
ellismerést érrjünk el Magyarország
g egész terüületén, így teljes körűű
szolgáltatáást tudunk nyújtani ügyfeleink részére. Társaságunk
T
k versenykképességét és ezáltall
eredményees működéssét hosszú távon
t
csak úgy biztosííthatjuk, haa szolgáltatáási színvon
nalunk piacii
igényekhezz történő illesztéséveel meglévőő és leendő
ő partnereiinek bizalm
mát elnyerjjük, illetvee
megerősítjüük. Minősségirányítássi rendszerrünk Társsaságunk fejlődésének
f
k egyik alappillére,,
bevezetéséével és következetes alkalmazásáv
a
val garantáálható szolg
gáltatási színnvonalunk folyamatoss
fejlesztése és a mindenkori
m
megrendellői elvárásokhoz való igazításaa. Minőségpolitikánkk
valamennyyi folyamaatunkra éss tevékenyységünkre való kiteerjesztéséveel biztosíth
ható mindd
működésünnk.
megrendelőink, mind munkavállaalóink szem
mpontjából biztonságos
b
Céljaink eelérése érdeekében:
 Társasáágunk valamennyi folyamatára
f
a és tevéékenységéree kiterjeszt
ztett ISO 9001:20155
szabvánnynak meegfelelő minőségirány
m
yítási rend
dszert műk
ködtet, és gondoskodik annakk
követkkezetes alkallmazásáról, valamint foolyamatos fejlesztésérő
f
ől.
 Társasáágunk vezeetősége kiem
melt feladaatának tekin
nti szolgáltaatási színvoonalunk follyamatos, a
megrenndelői elvárrásokhoz illeeszkedő fejllesztését.
 A meegrendelői elvárásokn
nak megfeelelően a gyakorlatb
ban már bevált meegoldásokatt
alkalmazunk. Minndezek meellett nagy hangsúlyt fektetünk az innovaatív megoldásokra éss
igyekszzünk azokatt integrálni a meglévő kkörnyezetbee.
 Társasáágunk belsső folyamattainak és m
megrendelő
ői elégedetttségének fiigyelemmel kíséréséree
törekszzik, problém
ma illetve eltérés essetén annak
k kiküszöb
bölése érdeekében haladéktalanull
intézkeedik.
 Különöös hangsúúlyt fektetü
ünk arra, hogy vaalamennyi munkatárssunkban tudatosítsuk
t
k
munkájjuknak szoolgáltatási minőségünkkre gyakorrolt hatásátt, ennek éérdekében segítjük
s
éss
ösztönöözzük őket minőségiráányítási szem
mléletük kialakításában
n és minőséégirányításii ismereteikk
elsajátíításában.
 Alvállaalkozóinktól elvárjuk, hogy legyeenek elköteelezettek Társaságunkk minőségpo
olitikájánakk
szolgállatára, előíráásaink általu
uk történő tteljesítését folyamatosa
f
an ellenőrizzzük.
 Partnerreinkkel vaaló együttm
működés ssorán kölccsönösen előnyös és korrekt kapcsolatok
k
k
kialakíttására töreekszünk, a tudomásunnkra jutottt üzleti információkaat a jogszaabályok éss
szerződdések előíráásait, valamint partnereeink érdekeiit is figyelem
mbe véve keezeljük.
 Társasáágunkhoz és
é partnerkö
örünkhöz vaaló tartozáss előfeltétellének a joggszabályi, illetve etikaii
normákk betartásátt tekintjük, minden visszonylatban
n a személy
yes felelőssségvállalásn
nak különöss
jelentőséget tulajddonítunk.
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