KVALITETSPOLITIK OG KVALITETSMÅL
I Geveko Markings Denmark er kvalitet én af vores vigtigste konkurrenceparametre, og vi sætter
derfor høje krav til os selv i forbindelse med kvaliteten af vores produkter og serviceydelser.
Vores interessenters opfattelse af høj kvalitet skal gælde alle former for samarbejde med Geveko
Markings Denmark.
Gennem udvikling og forbedring af vores eksisterende produkter og ydelser vil vi bibeholde og
forstærke vores interessenters tillid til Geveko Markings Denmark.
Derfor er det naturligt at vi har et ledelsessystem, der til enhver tid understøtter strategien i
Geveko Markings, og lever op til kravene i bl.a. ISO9001.
Det er vigtigt, at vi opretholder (og udbygger) vores certificeringer, som bevis på vores
ledelsessystems effektivitet.
Geveko Markings Denmark er certificeret i henhold til ISO9001 omfattende:
Geveko Markings Denmark A/S aktiviteter i Danmark i forbindelse med udvikling, produktion og
salg af: Termoplastiske vejmarkeringsmaterialer i form af: Præfabrikerede og bulk produkter.
Præfabrikerede dekorative markeringer samt taktile markeringer for blinde og svagtseende. Salg
af produkter inden for trafiksektoren.
Målsætninger:
• Vi vil have tilfredse kunder
• Vores kunder skal opleve at alle leverancer af varer og ydelser leveres til aftalt tid i rette
mængde og aftalt, ensartet kvalitet
• Alle leverancer skal leve op til de aftalte kunde-, såvel som myndigheds- og lovkrav
• Vores ledelsessystem skal til enhver tid understøtte strategien i Geveko Markings
• Vores medarbejdere uddannes og trænes løbende for at sikre den høje kvalitet
• Vi udvikler, forbedrer og vedligeholder løbende vores processer, maskiner og udstyr
• Vi udvikler løbende vores produkter, så de lever op til kundernes krav og forventninger
• Vores kultur tillader, at alle rapporterer fejl og mangler
• Vi måler løbende vores performance
Mål:
Vi vil være vores interessenters foretrukne samarbejdspartner, og løbende videreudvikle vores
position som ledende leverandør af højkvalitetsprodukter på markedet.
Derfor har vi fastsat en række operationelle kvalitetsmål, der viser, at vi arbejder i den rigtige
retning.
På baggrund af disse kvalitetsmål evaluerer, udvikler og forbedrer Ledelsen løbende
Ledelsessystemet.
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