ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η Πολιτική Ποιότητας της CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε είναι:
✓

Να εκτελεί έργα που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν
διατυπωθεί στις αντίστοιχες προσφορές που έχουν κατατεθεί και συμβάσεις που
έχουν υπογραφεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

✓

Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων
υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις και
περιλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, έχουν
προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.

✓

Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζομένων.

✓

Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις
της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας.

✓

Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης
προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

✓

Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό
του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

✓

Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό
ικανοποίησης των πελατών της.

✓

Να εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας κατά την εκτέλεση των
έργων.

✓

Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική
αξιολόγησή τους.

✓

Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

✓
✓

Να διασφαλίζει την ιδιοκτησία του πελάτη και του εξωτερικού παρόχου.
Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των έργων που
εκτελεί.

και

επιμόρφωσης

του

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία, η οποία έχει στρατηγικό προσανατολισμό την
ανάπτυξή της στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, που
περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των έργων που
κατασκευάζει καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω
καταξίωση της εταιρείας στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης
σε θέματα πόρων, μέσων και εργαλείων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.
Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του
προσωπικού και αποτελεί καθημερινό του μέλημα η εκπλήρωσή της. Είναι δε διαθέσιμη προς
ενημέρωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας.

