STRATEGIE SPOLEČNOSTI
POLITIKA SPOLEČNOSTI
Společnost BeA CS, spol. s r.o. je společnost, která vyrábí a svým zákazníkům dodává široký sortiment pneumatických i plynových sponkovaček a hřebíkovaček, včetně spojovacího materiálu. BeA CS, která
je v současnosti stoprocentní dceřinou společností německé společnosti BeA GmbH, jako společný podnik
byla založena dne 13. prosince 1991 zápisem do obchodního rejstříku, který vede Městský soud v Praze
v oddílu C, vložce 5832. Od roku 1993 má společnost svůj vlastní výrobní závod v Lobendavě, ve kterém
vyrábí průmyslové spony, hřebíky bez hlavičky, vlnovce, adjustované hřebíky a další spojovací materiál. Od
měsíce dubna roku 2010 je náš výrobní závod certifikován dle norem ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.
Od roku 2017 dle nové verze ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016.
Při podnikatelských aktivitách máme na zřeteli nejen kvalitu poskytovaných služeb, ale také šetrný
přístup k životnímu prostředí. Analyzujeme vlivy svých činností na životní prostředí a přijímáme opatření ke
zmírňování negativních dopadů těchto činností na životní prostředí.
Jedním z prostředků jak dostát svému poslání je pečovat o své zaměstnance, investovat nejen do jejich profesního vzdělání ale i do zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Důsledně dodržovat právní a jiné předpisy a respektovat zájmy všech zainteresovaných stran.
Soustavně odstraňovat problémy a zlepšovat péči o zákazníky, zejména v oblasti automobilového
průmyslu.
Zlepšovat a dále rozvíjet systém managementu kvality a environmentu.
Stanovit aktuální cíle, programy a cílové hodnoty v oblasti zlepšování kvality a ochrany životního prostředí.
Veškerá činnost společnosti musí být řízena snahou poskytovat služby, které budou vždy naplňovat
požadované a očekávané potřeby našich zákazníků včetně zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců, vlastníků a veřejnosti).
Trvale budeme usilovat o dobrou spolupráci s našimi dodavateli včetně uplatnění zásad ochrany ŽP.
Od zaměstnanců se očekává zodpovědný přístup jak k práci, tak i k zákazníkům a respektování dobrých mravů a všeobecně platných zásad slušného chování.
Včasnou a přesnou informovaností všech zaměstnanců budeme vytvářet atmosféru důvěry a hrdosti
na příslušnost k firemní značce.
V souladu s trvale stoupajícími požadavky na odbornou úroveň zaměstnanců jednotlivých profesí budeme zabezpečovat výběr vhodných zaměstnanců, jejich odpovídající pracovní prostředí a vzdělávání.
Měřit, hodnotit a neustále zlepšovat naše činnosti, postupy a prostředky, kterými působíme na kvalitu
produktu poskytovaného zákazníkovi a ochranu životní prostředí.
Upřednostňovat preventivní opatření před případným odstraňováním následků.
Soustavně zvyšovat povědomí o provádění environmentální politiky u svých zaměstnanců.
Důsledně třídit odpady a zajistit bezpečné nakládání s nimi.
Zapojit do zvyšování kvality a ochrany životního prostředí všechny zaměstnance společnosti a motivovat ke stejnému chování i své dodavatele.

Závazek vrcholového vedení
Vedení výrobního závodu v Lobendavě společnosti BeA CS, spol. s r.o. se zavazuje ke stálému zlepšování a
zdokonalování integrovaného systému managementu kvality a environmentu a realizaci preventivních opatření k eliminaci negativních zjištění o výsledcích výrobního závodu a stálému zlepšování systému managementu výrobního závodu. Dále se zavazuje k dodržování a naplňování všech požadavků, které pro ni
plynou z platné legislativy a oprávněných požadavků všech zainteresovaných stran.
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