Integrovaný systém riadenia kvality
Číslo dokumentu

Názov dokumentu

Strana

Politika-MP1

Politika spoločnosti Ingram Micro Slovakia

1/2

Snahou spoločnosti Ingram Micro Slovakia, s. r. o. je
usilovať sa o to, aby globálne dodávky technológií našou spoločnosťou boli
považované za najlepšie, čo zabezpečujeme poskytovaním služieb vysokej kvality
v oblasti logistiky a distribúcie bezdrôtových zariadení. Za týmto účelom sa
zaväzujeme neustále zlepšovať naše procesy prostredníctvom Integrovaného
manažérskeho systému v zmysle ISO 9001 a 14001.
Misia
Byť nenahraditeľným obchodným partnerom, najcennejším mostom medzi
našimi dodávateľmi a zákazníkmi. Merateľným spôsobom prispieť k rastu, ziskovosti
našich zákazníkov a ku zvyšovaniu trhovej hodnoty. Vytvárať pridanú hodnotu pre
dodávateľov prostredníctvom efektivity, zvyšovania dopytu a výhodnejšieho prístupu
na trhy. Poskytnúť predajcom jedinečnú ponuku, ktorá vytvára príležitosti pre predaj
a generovanie zisku, tvorbu cenných dodávateľských vzťahov, predajných
programov, a podpory vzdelávania.
Základný princíp
Zameriavame sa na posilnenie úspechu svojich obchodných partnerov,
spoločníkov a investorov, prostredníctvom uplatnenia svojich základných hodnôt ako
sú inovácie, zodpovednosť, integrita, tímová práca a rešpekt, vzdelávanie a sociálna
zodpovednosť.
Hodnoty
Zaväzujeme sa k správaniu a rozhodnutiam riadenými spoločnými hodnotami.
Inovácie
Neustále hľadáme lepšie spôsoby, ako zvyšovať pridanú hodnotu pre
našich
zákazníkov,
akcionárov,
dodávateľov
a ostatných
spolupracovníkov. Predpokladáme zmenu a vytvárame riešenia skôr,
ako sme o to požiadaní.
Zodpovednosť
Hovoríme, čo robíme a robíme to, čo hovoríme. Neustále sa snažíme
produkovať výsledky, ktoré spĺňajú alebo prekračujú očakávania našich
zákazníkov a dodávateľov. Prijímame naše individuálne a tímové úlohy,
aby sme splnili naše záväzky.
Integrita
Riadime sa najvyššími etickými štandardami, ktoré preukazujú čestnosť
a spravodlivosť vždy a všade, v každej činnosti.
Tímová práca a rešpekt
Ctíme práva a názory našich kolegov, spolupracovníkov a partnerov
spoločnosti.
Zaobchádzame
s ostatnými
s najvyšším
stupňom
dôstojnosti, rovnosti a dôvery, podporujeme diverzitu, aby sme dosiahli
naše spoločné ciele. Ako tím dodávame viac než ako jednotlivci.
Učenie sa
Neustále získavame nové vedomosti, aby sme zlepšili výkonnosť
a umožnili rast organizácie ako aj seba.
Spoločenská a environmetálna zodpovednosť
Spolupracujeme s našimi zákazníkmi a dodávateľmi na minimalizovaní vplyvu
a dopadov našich činností, produktov s služieb na životné prostredie.
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Snažíme sa o efektívne využívanie zdrojov, optimalizáciu využitia energií v každom
procese. Hodnotíme dodávateľov podľa držby certifikátu ISO 14001. Separujeme
odpad a využitím technológií minimalizujeme jeho objem. Prostredníctvom
pravidelných auditov zvyšujeme povedomie zamestnancov v oblasti separácie
odpadov. Dodržiavame všetky platné legislatívne normy a iné nami prijaté záväzné
požiadavky pre ochranu životného prostredia, prevenciu jeho znečistenia
a zlepšovanie všetkých oblastí nášho podnikania.
Máme zavedený plán aktivít a opatrení, stanovené ciele a programy na ich plnenie.
V záujme spoločnosti Ingram Micro Slovakia, s. r. o. je zapájanie sa do rôznych
charitatívnych projektov .
Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti a je dostupná pre
všetky zainteresované strany.
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