Tarkmet Oy:ssä kokonaislaatu tarkoittaa kykyä täyttää asiakkaiden tarpeet, odotukset ja laatuvaatimukset. Kokonaislaatu edellyttää
myös, että tuotekehitykseen sekä omaan suunnitteluun panostetaan ja että työ on tehtävä sovitun aikataulun mukaisesti. Tarkmet
Oy:n toimintatavat, joilla laatu, ympäristöystävällisyys sekä työterveys- ja turvallisuus varmistetaan, kerrotaan Tarkmet Oy:n toimintakäsikirjassa. Toimintajärjestelmä on sertifioitu ISO 14001 ja ISO 9001, ISO 45001 sekä ISO 3834-2 -standardien pohjalta.
Tarkmet Oy on sitoutunut kehittämään toimintansa ja tuotteidensa laatua, henkilöstönsä hyvinvointia ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Toiminnan perustana on korkean asiakastyytyväisyyden saavuttaminen sekä hyvä kannattavuus. Yrityksen perusperiaatteita ovat lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattaminen, jatkuva työviihtyvyyteen ja työtilojen siisteyteen panostaminen sekä
ympäristön ja ympäristönäkökohtien huomioiminen kaikessa toiminnassaan. Toteuttamalla riskienhallinnan ja kehitysohjelmien sekä
seurannan perusteella kehitystoimenpiteitä, nostamme työturvallisuuden tasoa ja edistämme työntekijöiden hyvinvointia.
Laadunhallinnan kulmakivet ovat
•
•
•
•
•

Laadukas ja läpinäkyvä suunnittelu ja toteutus alusta loppuun saakka
Oikea tuote oikeaan paikkaan vahvistetussa ajassa
Kannattavan kilpailukykyisen palvelun luominen asiakkaillemme
Kehitämme työyhteisöä vastaamaan alan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin
Laadukas ja toimiva asiakas- ja huoltopalvelu

Huomioimme oman vaikutuksemme ympäristöön tuotteidemme valmistuksessa ja toimituksissa. Työskentelemme jatkuvasti ja pitkäjänteisesti ympäristön suojelemisen puolesta, ja teemme tavarantoimittajiemme kanssa yhteistyötä, jotta hekin ottaisivat ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan. Energian kulutuksen vähentäminen toiminnassa on meille tärkeää, joten veden ja sähkön
kulutukseen kiinnitetään huomiota mm. työmenetelmiä ja ohjeistusta kehittämällä. Yhdistämme ympäristöajattelun asiakkaiden tarpeisiin niin, että toimintamme on kannattavaa samalla kun suuntaamme kohti kestävää kehitystä.
Oman suunnittelun ja tuotekehityksen kautta Tarkmet Oy vahvistaa strategista osaamistaan ja asemaansa markkinoilla. Tarkmet Oy
ei ole enää pelkkä alihankkija vaan yhteistyö asiakkaiden kanssa tarkoittaa myös palvelun ja tuotteiden jatkuvaa kehittämistä sekä
omien tuotteiden markkinoimista nykyisille ja uusille asiakkaille. Vahvan aseman ja yrityskulttuurin kautta voidaan tarjota myös henkilöstölle viihtyvyyttä, turvallisuutta ja mahdollisuuksia yrityksen sisällä.
Kukin henkilö vastaa oman työnsä laadusta ja toimintansa kehittämisestä. Henkilöstön, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien tulee
jokaisen kehittää toimintaansa jatkuvasti ja ylläpitää toimintojen ja tuotteiden korkeaa laatua. Yhteistoiminta työturvallisuuden ja terveyden kehittämiseen toteutetaan yhteistyössä henkilöstön ja työterveyden kanssa. Olemme sitoutuneet kuulemaan ja osallistamaan henkilöstömme Suomen lainsäädännön mukaiseen yhteistoimintaan.
Johdon katselmuksissa arvioidaan toimintapolitiikkaa ja sen soveltuvuutta organisaatioomme ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Politiikkamme on luettavissa ilmoitustaulullamme ja saatavilla myös kotisivullamme www.tarkmet.fi.
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