
A Türk+Hillinger Hungária kft. vezetősége nevében az Anyavállalat és Ügyfeleink igényeihez igazodó,
kiemelkedően magas színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében az alábbiakban togalmazzuk meg
küldetésünket:

Célunk, hogy kiváló minőségű, megbízhatő, a német technológiai színvonalat tükröző alkatrész
előállító tevékenységünkkel és kapcsolődó szolgáltatásainkkal elérjük megbízóink, valamint az
anyavállalat igényeinek magas színvonalú kiszolgálását, Ennek elérése érdekében folyamatosan
működtetjük és fejlesztjük az 

'SO 
9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerünket,

figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük folyamatainkat, támogatjuk munkaváIlalóink és környezetünk
fejlődését. A Türk+Hillinger Hungária Kft. küldetését a magasan képzett menedzsment és az
el kötel ezett m un katársak kelti k él etre.

M i n ő s é g p o l iti ká n k ke reté be n az alábbi cé l kit űzése ket f o g a l m a zzuk meg:

o A minőségirányítási rendszer eredményességének fenntartása és a követelménye.k teljesítése céljából
azMSZ EN lSO 9001:2015 szabvány és a vonatkozó direktívák, harmonizált szabványok, hatályos
jogszabályi rendelkezések, hatósági előírások szerint működtetjük, ,ellenőrlzzük és fejlesztjük
folyamatainkat.

. Ügyfélszolgálati tevékenységünk, oktatási, valamint kommunikációs lehetóségeink folyamatos
fejlesztésével egyre szélesebb körben kívánjuk megismertetni partnereinket a Türk+Hillinger GmbH
kimagasló színvonalat képviselő termékeivel, a Türk+Hillinger Hungária Kft. szolgáltatásaival,
potenciáljával.

o Minden munkatársunkban tudatosítjuk a minőségirányítási rendszerdokumentációban leírtakat és
minőségpolitikánkat annak érdekében, hogy magas színvonalú tevékenységünk egybeessen
megbízóink, partnereink, munkatársaink, valamint a környezet és a társadalom elvárásaival,

. Telephelyeink impozáns és korszerű megjelenésével, fejlesztésével, a techno|ógia, a berendezések,
eszközök korszerűsítésével, az informatikai háttér és az alkalmazott szoftverek folyamatos
fejlesztésével kívánjuk emelni tevékenységünk színvonalát, megbízhatóságát.

o A marketingtevékenység és a kommunikációs lehetőségek bóvítésével kívánunk új piacokat felkutatni,
a jövóbeni és jelenlegi partnereinket minél magasabb színvonalon tájékoztatni és kiszolgálni.

. Ügyfeleink magas minőségű kiszolgálása érdekében gondoskodunk a humán erőforrás motiválásáról,
fejlesztéséről, biztosítjuk az új szakmai ismeretek, módszerek elsajátítását, munkatársaink szükség
szerinti képzését, illetve továbbképzését.

. A minőségirányítási rendszer kulcskérdése a kiváló minőség teljesítése, ezérl szállítóinktól is elvárjuk
az á lta l u n k meg h atározott fe ltétele k beta rtását.

A Társaság vezetősége kinyilvánítja azon törekvését, hogy céljai eléréséhez szükséges valamennyi
személyi, tárgyi és anyagi feltételt biztosítja,
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