Az Axis Rendszerház Kft. integrált politikája
Az Axis Rendszerház Kft. vezetői olyan céget akarnak működtetni, amely stabil és nyereséges
működésével a vállalkozói szféra elismert tagja, szakmai eredményei folytán az informatikai
piac respektált szereplője. A vezetés célja olyan cég működtetése, amely pénzügyi
paramétereiben és piaci részesedésében egyaránt folyamatosan növekszik, az itt
dolgozóknak pedig kívánatos és megbecsült munkahelyet nyújt.
A vállalat vezetése elkötelezett, hogy a vevők visszajelzései, és azok értékelése alapján, a
munkatársak bevonásával megteremtse azt a környezetet, amely folyamatos fejlesztésével
hosszú távon biztosítja a vevők és a munkatársak elégedettségét, a környezettudatosságot is
szem előtt tartva.
Céljaink eléréséhez az alábbi vezetési eszközöket vesszük igénybe:
 Társaságunk tevékenységére kialakítottuk, működtetjük és állandóan fejlesztjük a
minőség- és környezetirányítási rendszerünket.
 Partnereinkkel, megrendelőinkkel hosszú távú, nem egyszeri megbízást jelentő
kapcsolatot igyekszünk kialakítani. Célunk a minél nagyobb, szolgáltatásainkkal
elégedett ügyfélkör elérése, illetve az, hogy a megszerzett ügyfelek visszatérő, állandó
megrendelőink maradjanak. Törekszünk arra, hogy teljes körű szolgáltatást
biztosítsunk egyre magasabb színvonalon.
 Fentieket a szükséges erőforrások biztosításával, a végzett munka folyamatos vezetői
ellenőrzésével, a korábbi munkák tapasztalatainak a munkafolyamatokba történő
visszacsatolásával segítjük elő.
 Nagy gondot fordítunk a környezetszennyezés megelőzésére is. Elsődleges
feladataink közt tartjuk számon, hogy ismerjük tevékenységeink környezeti tényezőit
és azok környezeti hatásait, a környezetvédelmi jogi és egyéb előírásokat,
határozatokat, és elköteleztük magunkat ezek betartására. Törekszünk arra, hogy a
működés során olyan anyagokat, termékeket használjunk, és a szolgáltatási
tevékenységeink végrehajtásakor keletkező hulladékokat oly módon kezeljük, amellyel
a környezetet a lehető legkisebb mértékben terheljük.
 Munkánk során fenti céljainkkal összhangban, kizárólag integrált politikánkkal
azonosuló alvállalkozókat foglalkoztatunk. Tőlük kiváló minőségben, pontosan,
határidőre elvégzett tevékenységet várunk el.
Céljaink elérése iránti elkötelezettség a vezetés feladata és felelőssége, s ennek érdekében a
vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a munkatársak folyamatos képzését.
Társaságunk integrált politikájában foglalt elvek ismerete minden munkatársunk számára
kötelező és elvárjuk, hogy Munkavállalóink gondolkodásmódjában természetessé váljon a
törekvés a természeti környezet megóvására, és aktívan tegyenek meg minden tőlük telhetőt
a harmonikus környezeti viszonyok biztosítása érdekében, innovatív ötleteikkel vegyenek részt
az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztésében.
Budapest, 2016.12.07.

Merényi Attila
ügyvezető igazgató

