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Zakres działalności:ASC WORKERS świadczyusługi w zakresie kontroli jakościkomponentów, magazynowania,

logistyki dta motoryzacji
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usługowa.
CeIem nadrzędnym ASC WORKERS jest zapewnienie klientowi świadczonych usług na najwyższym poziomie

techniczno-jakościowym uwzględniając charakter i skalę wpływów tych usług na środowisko.
ASC WORKERS stawia sobie za cel osiągnięcie i utrzymanie opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera poprzez
ci

ągłe doskonalenie Systemu Zarządzania

Ja

kościąi Środowiskowego.

W obszarze JAKOŚCI zamierzamy:

"

zaspokajać wymagania naszych klientów poprzez dostarczanie im przeselekcjonowanych

/

naprawionych wyrobów zgodnych ze specyfikacją techniczną i spełniających oczekiwania finalnych

odbiorców

"
.
o
.
o

w optymalny sposób zarządzać realizacją naszych usług logistyczno - transportowych
redukować do minimum liczbę ewentualnych reklamacjijakościowych

monitorować poziom zadowolenia naszych klientów
kompleksowo obsługiwać wszystkich klientów w każdym obszarze naszej działalności
stale wzmacniać pozycję naszej firmy na rynku pozyskując nowych klientów.

JAKOŚĆ realizowana jest przy zaangażowaniu wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w różnych

obszarach działalnościfirmy. Realizację celów i zobowiązań gwarantują odpowiednio: struktura organizacyjna,
procedury, procesy i zasoby tirmy.Zarząd i wszyscy pracownicy ASC WORKERS razem zobowiązują się do
przestrzegania wszystkich ustaleń w ww. zakresie.
Podczas realizacji tych celów zobowiązujemy się do ochrony środowiska(nadzorowanie aspektów
środowiskowych) w tym zapobiegania zanieczyszczeniom, zgodnie z kontekstem organizacji (zidentyfikowanynri
czynnikami oraz wymaganiami interesariuszy).
Zobowiązujemy się do spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności oraz ciągłego doskonaIenia systemu
zarządzaniajakościąi środowiskowego w ce!u poprawy środowiskowych efektów działalności.
Najwyższe kierownictwo zapewnia, że zobowiązania i cele zawarte w Polityce będą realizowane i utrzymane na
wszystkich szczebIach organizacji, zobowiązując się również do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia
-

System u Zarządzania
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kością i Środowiskowego.
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