
A „TERMOMETAL“ d.o.o. Ada küldetése olyan cél gépek, szerelvények és alkatrészek előállítása, 
amelyek elősegítik az autóipar és más iparágak sikerét.
Abból a tényből kiindulva, hogy a minőség teremti a jövőt, és a szervezet globális üzleti tevékenységén 
keresztül tartható fenn,
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                                   INTEGRÁLT RENDSZERIRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA

a következő alapelveken alapul:
* az integrált rendszermenedzsment követelményeinek folyamatos felülvizsgálata, betartása,
eredményességének és hatékonyságának javítása a szervezet folyamatos fejlődése érdekében, ennek
tudatában a vezetés minden szinten, valamint minden alkalmazott felelőssége,

* a felhasználók igényeinek, követelményeinek és elvárásainak felismerése, kielégítése és folyamatos
ellenőrzése, teljes elkötelezettséggel a termékek és szolgáltatások megbízható minőségének biztosítása és
folyamatos javítása mellett,

* a határidőre és pontosan (első osztályú minőségben) legyártott, ellenőrzött és a vevői igények alapján
leszállított precíziós termékek, szerelvények, valamint mezőgazdasági tartozékok és alkatrészek, amelyek
nagyban hozzájárulnak partnereink sikeréhez - értékes végtermék elve,

* minőségi partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása a beszállítókkal és a vállalat összes üzleti partnerével
a közös érdekek megvalósítása mentén,

* a vállalat elért pozíciójának, felismerhető üzleti arculatának megőrzése, fejlesztése a piacon és a
társadalmi környezetben,

* hírnevünk megőrzése a szerződéses és egyéb vállalt kötelezettségek maradéktalan betartásával, valamint
megbízható és garantált minőségű termékek és szolgáltatások piaci jelenlétével,

* a hatályos törvényi előírásokat, a hazai és nemzetközi szabványokat betartó ügyvitel folytatása,

* a korszerű berendezések és az infrastruktúra  folyamatos megújítása,  a vállalat munkakörülményeinek
és egészséges munkakörnyezetének folyamatos figyelemmel kísérése és javítása, valamint a kölcsönös
tisztelet és bizalom érzése, minden munkavállaló javára,

* tudatos és alaposan előkészített tervezés a szervezet minden folyamatában, e tervek megvalósításának
állandó nyomon követése és a tervek megvalósítási módjainak folyamatos fejlesztése,
költségoptimalizálással,

* a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő környezetvédelem, a környezetvédelmi szempontok
ellenőrzése és figyelemmel kísérése, a környezetszennyezés csökkentését és a természeti erőforrások
kímélését szolgáló tevékenységek,

* a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szabályainak és követelményeinek betartása a hatályos
jogszabályok előírásai, belső szabályzatai és a szervezet bevált magatartási gyakorlata szerint,

* a munkavállalók munkavégzési szaktudásának, valamint a minőségbiztosítási rendszer, a
környezetvédelem, a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem szabályainak fontosságának megértésében
- célorientált oktatásukon keresztül történő tartós emelése,

* a munkavállalók hatékony motiválása és ösztönzése az elért eredmények és a munka eredményessége
alapján.
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