MINŐSÉGPOLITIKA
„Mániánk a műanyag” már 1969 óta

Az Metalcar Kft. családi vállalkozásként kezdte a működését 1969-ben. Kezdetben a hazai
igényeket igyekeztünk kielégíteni fémfröccsöntéses technológiával. A piac változása
megkövetelte cégünktől a rugalmasságot, és újabb technológia bevezetésére volt szükség
ami a műanyag fröccsöntésben nyilvánult meg. Az évek alatt nem csak kapacitásbeli
bővülésre volt szükség, hanem társaságunk hírnevének piaci pozícióinak erősítésére is .
Az elvárásoknak megfelelő minőségű szolgáltatást, a hatékony minőségirányítás garantálja,
ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységnek, amely céljaink elérését a
minőség fejlesztésével segíti.
Ezért cégünk elkötelezte magát az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti
minőségirányítási rendszer működtetésére és a szabványban megfogalmazott alapelvek
megvalósítására.
Mottónk:
1969óta szerzett tudásunkkal és tapasztalatunkkal igyekszünk maximálisan kielégíteni
megrendelőink igényeit rugalmasan, pontosan határidőre. Minőségi elvárásaiknak
megfelelően a környezeti felelősséget szem előtt tartva.

Hiszünk benne, hogy ötletektől a megvalósulásig el tudjuk kísérni megbízóinkat az alábbi
feltételekkel:
Technológia. Rugalmasság. Gazdasági stabilitás. Folyamatszemlélet. Cégekre szabott
szolgáltatások.

Mi, a Metalcar Kft.-nél a következő alapértékek mentén dolgozunk:
Minőség: Cégünknél gyártásközi, mintavételes és végellenőrzés is folyik. A hibák
megelőzésének érdekében minőségellenőreink bármely gyártásközi hibát nem csak jelzik,
hanem a hiba okait is kutatják. Partnereink audit felméréseket is végeznek időszakonként,
illetve új technológia bekerülésekor. Szakembereink a hibák megelőzése érdekében
folyamatosan tartják a kapcsolatot a megrendelő cégekkel.
Felkészültség: Akármilyen összetett is az új feladat, találunk rá megoldást hiszen több
évtizede saját szakembereink is folyamatosan fejlesztik elméleti és gyakorlati tudásukat.

Rugalmasság: Legyen bármilyen összetett a feladat megoldjuk! A gyártástól kezdve,
komplett szerelés, csomag összeállítás, raktározáson át a késztermék szállításáig saját
kamionjainkkal.
Progresszivitás: Van egy célunk, hogy a Metalcar Kft. Európai viszonylatban is vezető
szerepet töltsünk be mint világvezető márkák beszállítójaként. Ennek érdekében
folyamatosan és tudatosan fejlesztjük gyártásaink skáláját, technológiai és infrastrukturális
felszereltségünket.
Vezetői elkötelezettség: A társaság vezetősége kezdeményező, irányító szerepet vállal az
integrált irányítási rendszer működtetésében és fejlesztésében.
A dolgozóinkat ösztönözzük, és magunkkal együtt felelőssé tesszük a minőségi
munkavégzésére, biztosítva minden területnek a sikeres együttműködést, a csoportmunkát.
Olyan környezetet teremtünk, amelyben minden dolgozó folyamatosan tökéletesítheti
munkáját.
Környezetvédelem: A partnereink minél magasabb szintű kiszolgálása mellett fontosnak
tartjuk még a környezetvédelmet, támogatjuk a fenntartható fejlődést és hozzájárulunk a
környezetvédelem üzleti gyakorlatba való átültetéséhez.

Társaságunk minőségirányítási politikájában foglalt elvek betartása minden munkatársunk
számára kötelező.
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