
 
 

Politika kvality, životního prostředí, bezpečnosti informací a 

politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci – TAJO GROUP 

 

 

Rada společnosti Tajo Group zavádí svou politiku prostřednictvím integrovaného řízení 

kvality, životního prostředí, bezpečnosti informací a BOZP, přičemž se zavázala 

uspokojovat potřeby zákazníků, zajistit důvěrnost, začlenění a dostupnost informačních 

systémů a procesů řízených společností Tajo Group a zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní 

podmínky v zařízeních, aby se zabránilo úrazům, nemoci a situace, které mohou vést ke 

snížení zdravotního stavu, a zároveň zajistit, aby jejich opatření nevyvolávaly nežádoucí 

změny v životním prostředí, a tak zajistily naši budoucnost jako konkurenceschopnou a 

ziskovou společnost, a zajistily nezbytné prostředky pro její dosažení. 

 

MISE 

Jsme konkurenceschopná průmyslová skupina, integrovaná v MONDRAGON 

CORPORATION, specializující se na vývoji projektů a výrobu plastových komponentů a 

podsestav pro bílé zboží a automobilový sektor, být vedoucím pro naše zákazníky ve vývoji, 

kvalitě a služeb,  posílení KAPACITY, ZAPOJENÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ. 

 

VIZE 

CHCEME BÝT ZISKOVÁ A UDRŽITELNÁ OBCHODNÍ SKUPINA VE VŠECH ZÁLEŽITOSTECH 

PROSTŘEDNICTVÍM PARTNERSTVÍ S NAŠI HLAVNÍMI ZÁKAZNÍKY A DODAVATELE S 

SPOLEČNÝM ŘÍZENÍM NA ZÁKLADĚ OPERAČNÍCH VÝZKUMŮ A POKROČILÝCH VÝROBNÍCH 

TECHNOLOGIÍ. 

 

Snažíme se splnit požadavky našich zákazníků, zákonné požadavky a další požadavky, 

čímž uspokojíme spokojenost našich zákazníků a přispějeme k neustálému zlepšování 

pracovních podmínek a předcházení rizik integrovanému systému řízení, přičemž se 

budeme snažit odstranit nebezpečí a omezit bezpečnost informací a bezpečnosti při práci 

a udržování hlubokého respektu k životnímu prostředí. Skupina Tajo si uvědomuje, že je 

důležité, aby rozvoj její činnosti byl slučitelný s ochranou životního prostředí, včetně 

prevence znečištění. Proto se v rozsahu našich možností zavážeme ke snížení spotřeby 

přírodních zdrojů. 

 

Prostřednictvím stanovení cílů za účasti pracovníků, ať již přímo, nebo prostřednictvím 

svých zástupců z hlediska kvality, životního prostředí, bezpečnosti informací a BOZP, jeho 

monitorování, zpráv o spokojenosti zákazníků a dalších nástrojů, budeme sledovat a dbát 

na vývoj našich integrovaných Systémů řízení, určení příležitostí ke zlepšení a nových cílů. 

 

Zavazujeme se k šíření této politiky všem zaměstnancům a její zpřístupnění 

zainteresovaným stranám. 
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