Politica de Calitate a Companiei
Februarie, 2020
Ca lider mondial în domeniul Furnizării Automotive, Saint-Gobain Sekurit depune eforturi pentru a
dezvolta un mod de gândire și o cultură a excelenței în toate domeniile activității sale.
Excelență în:










Siguranță,
Calitate,
Servicii clienți,
Inovație și Dezvoltare,
Managementul Furnizorilor,
Operațiuni și Servicii,
Protecția Mediului,
Dezvoltarea și bunăstarea angajaților,
Prevenirea riscurilor.

Obiectivul nostru de a fi recunoscuți și considerați de clienții noștri ca o referință în excelență, ne
face să ne concentrăm în special asupra Performanței în Calitate prin dezvoltarea unei abordări
decisive pentru obiectivul Zero Defecte.
Zero defecte prin 6 axe:







Dezvoltarea și eliberarea soluțiilor controlate și de înaltă performanță,
Implementarea la nivelul intregii companii a standardelor celor mai bune practici și
organizații eficiente,
Instruirea și promovarea responsabilității și a asumării ei de către angajați,
Respectarea strictă a tuturor regulilor predefinite și controlul permanent al aplicării lor,
Management vizual efectiv al calității, implementarea zonelor specifice de
comunicare direcționate pe schimburile de experiență și cunoștințe în calitate,
Management proactiv al riscurilor la toate nivelurile proceselor interne din
Saint-Gobain Sekurit.

Suntem convinși că, odată cu implicarea și contribuția activă a tuturor departamentelor la
implementarea Calității și prin eforturi continue pe axele definite ale Excelenței, Saint-Gobain
Sekurit va fi recunoscut ca o referință în industria automobilelor.

Houchan SHOEIBI
Saint-Gobain Sekurit
Președinte

Company Quality Policy
February, 2020
As a world leader in Automotive Supply, Saint-Gobain Sekurit strives to develop a way of thinking
and a culture of excellence in all fields of its activity.
Excellence in:










Safety,
Quality,
Customer service,
Innovation and Development,
Supplier management,
Operations and Services,
Environment protection,
Employee development and wellbeing,
Risk prevention.

Our target of being recognized and considered by our customers as a benchmark in excellence,
makes us focus especially on Quality Performance by developing a decisive approach in the Zero
Defects target.
Zero defects through 6 axes:


Development and delivery of controlled and high performance solutions,



Implementation throughout the company of the standards of best practices and
efficient organizations,
Training and promoting responsibility and assuming it by employees,
Strict compliance with all predefined rules and permanent control of their application,
Effective visual quality management, implementation of specific communication areas
aimed at exchanges of experience and knowledge in quality,
Proactive risk management at all levels of internal processes in Saint-Gobain Sekurit.






We are convinced that, with the involvement and active contribution of all departments to the
dynamics of Quality, and through continuous efforts on the defined axes of Excellence, SaintGobain Sekurit will be recognized as a reference in the automotive industry.

Houchan SHOEIBI
Saint-Gobain Sekurit
President

