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Integrovaná politika firmy
pro roky 2014–2016
MEDIN JE NEJVĚTŠÍM ČESKÝM VÝROBCEM CHIRURGICKÝCH A DENTÁLNÍCH NÁSTROJŮ
A TRAUMATOLOGICKÝCH IMPLANTÁTŮ.

„Naší vizí je nabízet komplexní službu pro uživatele našich výrobků začínající
jejich společným vývojem, zaškolením, dodávkou a následnou renovací.“
1. ZÁKAZNÍK

M

ěřítkem úspěchu naší společnosti je spokojený zákazník. Snažíme se budovat dlouhodobé vztahy s našimi
zákazníky i prostřednictvím participace na vývoji nových výrobků a zaškolením v jejich správném užití,
porozumět jejich požadavkům a vyhovět jejich současným a budoucím potřebám.

2. LEGISLATIVA

E

fektivním řízením přizpůsobujeme interní procesy požadavkům našich zákazníků. Plníme právní a jiné požadavky
zejména v oblasti bezpečnosti a technické způsobilosti výrobků a v oblasti životního prostředí.
Monitorujeme a řídíme environmentální aspekty naší činnosti s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí.
Přednostně zavádíme preventivní opatření v oblasti spotřeby energií, surovin, množství nebezpečných látek a přípravků,
snižujeme vznik odpadů. Účinnost zavedených opatření vyhodnocujeme pomocí environmentálního profilu firmy.

3. DODAVATELÉ

D

odavatelé = naši partneři. Kvalita dodávaných produktů a služeb má významný vliv na naši schopnost plnit
požadavky zákazníků. Od dodavatelů požadujeme důsledné dodržování kvality včetně závazků k neustálému
zlepšování jejich systémů managementu.

4. VÝROBKY

I

novace a vývoj je cestou kupředu! Vývojem nových produktů, inovacemi a investicemi do pokrokových technologií neustále
naplňujeme zvyšující se požadavky zákazníků a požadavky na udržitelný rozvoj firmy v environmentální oblasti.

5. ZAMĚSTNANCI

N

aši zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí firmy. Proto dbáme na zvyšování úrovně jejich kvalifikace neustálým
vzděláváním. Usilujeme o vysokou angažovanost a odpovědnost každého z nás za kvalitu své práce.
Dbáme na zvyšující se standard pracovišť s ohledem na výrobu zdravotnických prostředků, bezpečnost práce
a ochranu životního prostředí.

Vedení firmy se zavazuje k vytváření podmínek k naplnění výše uvedené vize a politiky.
Zároveň očekává od svých zaměstnanců, že budou aktivním přístupem napomáhat plnění této
politiky a předávat podněty pro neustálé zlepšování firemních procesů.
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