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Vedenie  spoločnosti JOBTEX s.r.o. so sídlom v Novej Stráži týmto vyhlasuje hlavné zásady politiky 

spoločnosti v súlade so zavedením, udržiavaním a trvalým zlepšovaním integrovaného manažérskeho 

systému podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.  

Vedenie a všetci spolupracovníci spoločnosti sa zaväzujú, že budú neustále zlepšovať integrovaný 

manažérsky systém v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci vzhľadom na dodržiavanie 

požiadaviek  noriem ISO 9001 a ISO 14001, požiadaviek zainteresovaných strán a  príslušných právnych 

a iných predpisov SR a EÚ, tak aby sme naplnili očakávania a požiadavky našich zákazníkov. 

 

Podnikateľská filozofia a hlavné záväzky politiky spoločnosti sú:   

 POSKYTOVANIE KVALITNÝCH SLUŽIEB 

Určením, pochopením a trvalým plnením požiadaviek a  potrieb zákazníkov v súlade s požiadavkami 

právnych a iných záväzných predpisov SR a EÚ, a  ich uplatňovaním v procesoch celého manažérskeho 

systému.  

Odbornosťou a profesionalitou zamestnancov spoločnosti.  

Modernizovaním a zefektívnením  technických   prostriedkov a pracovných postupov.  

Zodpovednosťou a kompetenciou  zamestnancov na všetkých pozíciách.  

 SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA 

Zisťovať, monitorovať a preskúmavať požiadavky a potreby zákazníkov s cieľom ich splnenia a tak zvýšiť ich 

spokojnosť a udržať a zlepšiť pozíciu našej spoločnosti na trhu. 

Trvalým zlepšovaním kvality poskytovaných služieb. 

 EXTERNÍ POSKYTOVATELIA 

Správnym výberom, monitorovaním, hodnotením externých poskytovateľov (dodávateľov) a vytvorením 

partnerských vzťahov prispieť k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb. 

 ZAMESTNANCI A VEDENIE SPOLOČNOSTI 

Motivovaním zamestnancov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci vhodným ohodnotením. 

Vzdelávaním zamestnancov a zvyšovaním odborného rastu na všetkých úrovniach. 

Podporovaním vzájomnej dôvery manažmentu a zamestnancov.  

 VÝKONNOSŤ 

Všetky materiálové, finančné a ľudské zdroje využívať k neustálemu rastu spoločnosti. 

Efektívne riadiť všetky procesy, ich riziká a príležitosti tak, aby sa udržiavala a zlepšovala kvalita služieb. 

 NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE PROCESOV  

Vhodnou komunikáciou v internom a externom prostredí organizácie v spolupráci so zákazníkmi 

a dodávateľmi. 

Identifikáciou, hodnotením a riadením rizík a príležitostí. Prijatím a realizovaním vhodných opatrení na 

zvládanie rizík a využívanie príležitostí v prospech spoločnosti. 
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Elimináciou vznikajúcich chýb a nedostatkov, ich okamžitým odstraňovaním a preventívnou činnosťou. 

Uplatnením integrovaného manažérskeho systému v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015 a ISO 

14001:2015.  

 ENVIRONMENTÁLNE SPRÁVANIE  

Našim pozitívnym prístupom, technickým zabezpečením a osobnou zodpovednosťou každého zamestnanca  

vytvárame podmienky pre elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie a jeho zachovanie pre 

budúce generácie.   

Realizácia a plnenie požiadaviek integrovaného manažérskeho systému:  

 Spoločnosť musí zabezpečiť včas primerané zdroje pre manažérsky systém. 

 IMS musí byť komunikovaný, pochopený a aplikovaný vedením a všetkými zamestnancami spoločnosti. 

 Musí byť kontrolovaný internými auditmi uskutočnenými internými audítormi spoločnosti a auditmi 

certifikačného orgánu. 

 Musí byť pravidelne hodnotený preskúmaním manažmentom. 

 

Vedenie zaistí, aby tejto politika spoločnosti bola komunikovaná, pochopená a aplikovaná zamestnancom 

a spolupracovníkom spoločnosti a v prípade potreby dostupná relevantným zainteresovaným stranám.  

Všetci zamestnanci našej spoločnosti rešpektujúc tieto zásady prispievajú k napĺňaniu  našich cieľov. 
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