POLÍTICA DE QUALITAT
TECNO-ELECTRIC GIRONA, SL és una empresa especialitzada en la concepció, disseny i
construcció d’automatismes de maquinaria i en resoldre o millorar qualsevol procés industrial.
Les activitats que TECNO-ELECTRIC GIRONA, SL considera conformes a la qualitat exigida
segons la Norma Internacional ISO 9001: 2015 són:
Disseny, producció, instal·lació i posta en marxa d’automatismes de maquinària i
processos
La nostra Política de Qualitat va dirigida a donar resposta a totes les etapes que formen
part del procés d'automatització i és el nostre client qui defineix l'abast del nostre
servei, adaptant-nos a les seves necessitats. Aquesta política recull les següents línies
mestres:


Compromís en complir les exigències, requisits i expectatives dels nostres clients,
així com els requisits legals i reglamentaris.



Posem a disposició dels nostres clients tots els recursos, l’experiència i el nostre
coneixement del sector industrial per oferir la millor solució.



Adaptem constantment el nostre treball per tal de ser capdavanters i treballar amb les
innovacions tecnològiques del mercat.



Treballem amb materials de marques líders buscant la productivitat, la qualitat i
l’eficiència.



Diversificació de clients i sectors.



Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l'empresa.



Tan important com els clients és l’equip de professionals que formen part de TEG,
els col·laboradors, els partners i els proveïdors.



Responsabilitat, participació i col·laboració de tot el personal, començant per la
pròpia direcció.



Mantenim formació continuada per estar atents a totes les millores tecnològiques i
tenir-les a l'abast.



Tot el personal de TEG ha d’estar orientat a ACONSEGUIR, no només a FER.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus
empleats, proveïdors i resta de parts interessades.
La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del
sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions
de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots
els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que
s'estableixin programada i periòdicament.
La gerència,
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