Střechy POTÁČEK, s.r.o. je stavební a obchodní firma zaměřená na provádění a projektování
dřevěných tesařských konstrukcí - střešní konstrukce krovové, vazníkové, dřevěné stropy, podbití, obložení které dlouhodobě uspokojují i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.
Vedení společnosti v rámci zvyšování kvality nabízených služeb vyhlásilo :

Politiku jakosti
s cílem stanovit strategii dalšího rozvoje
I. Orientace na zákazníka
Všichni zaměstnanci společnosti budou vždy odvádět profesionální práci nejvyšší odborné úrovně, aby se naši
zákazníci mohli na výsledek vždy spolehnout a s důvěrou se k nám vracet.
Proto budeme zjišťovat požadavky a očekávání zákazníků ve všech stupních provádění zakázky
a ověřovat míru jejich spokojenosti.
II. Kvalita služeb
Trvalé zlepšování úrovně jakosti našich služeb vede k naplňování cílů společnosti.
Je také nástrojem pro dosažení prosperity, která je v zájmu majitelů, zaměstnanců i zákazníků.
Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za vytváření podmínek pro další rozvoj.
Plně se ztotožňuje s požadavky norem ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého
zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé organizaci.
III. Spolupráce s dodavateli
Systematický výběr našich dodavatelů založený na principech dlouhodobé partnerské spolupráce zajišťuje pro naše
produkty pouze kvalitní, spolehlivé a cenově výhodné dodávky.
IV. Orientace na zaměstnance
Základním předpokladem úspěchu a hlavní devizou společnosti jsou naši zaměstnanci.
Investice do rozvoje a zlepšování pracovních podmínek považujeme za nejlepší a nejdůležitější investice,
které jsou základem pro dlouhodobý růst a prosperitu.
Od zaměstnanců se očekává zodpovědný přístup k práci, jehož součástí je respektování daných zásad řízení jakosti.
Efektivní týmová práce je nutným předpokladem pro naplnění všech úkolů společnosti. Pro její aplikaci je nezbytná
adresná odpovědnost každého jednotlivého zaměstnance. Všichni zaměstnanci ve vedoucích funkcích zodpovídají za
zavádění, prosazování a dodržování zásad této politiky jakosti v jimi řízených organizačních částech společnosti.
Naplňování politiky jakosti musí být prováděno všemi zaměstnanci v rámci jejich působností - proto musí být s touto
politikou všichni zaměstnanci seznámeni. Vedení společnosti bude pravidelně jedenkrát ročně provádět hodnocení
naplňování politiky jakosti a všichni zaměstnanci budou se závěry tohoto hodnocení seznamováni.
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