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Min ségpolitika - SKULL Oktató és Tanácsadó Kft.
A SKULL Oktató és Tanácsadó Kft. valamennyi dolgozójának alapvet célja egyrészt, hogy a magyar piacon m kod kozép-
és nagyvállalatok vezet inek és munkatársainak elvárásait és igényeit megismerje és azokat az [jzleti és szakmai készségek,
képességek fejlesztésével minél magasabb színvonalon kielégítse, másrészt, hogy mindekozben az Európai Unió által
megfogalmazott prioritásoknak megfelel en, kiemelked hangs lyt fektessen a munkahelyi egészségmeg rzésre.
Min ségpolitikánk szerves részét képezi a vállalkozás üzleti stratégiájának, szervezeti kultriránk meghatározó eleme.

A min ségpolitikai célok alapján kialakított min ségirányítási rendszer feloleli a cég minden vezet i, f tevékenységi és
támogatói munkát végz szervezeti egységének munkafolyamatait és felel sségét a kibocsátott szolgáltatás
versenyképességéért. Kiemelt szerepet kap, hogy korrigáló és proaktív tevékenységgel folyamatosan fejlesszuk, és bels
auditokkal ellen rizzük a rendszer m kod képességét.

A vezet k és a munkatársak feladata és felel ssége tisztázott, és mindenki számára érthet , tevékenyen részt vesznek a

min ség iránti elkotelezett magatartás kialakításában, folyamatos fejlesztésében, és torekszenek a stratégiai partnerekkel
való jó partneri kapcsolat kialakítására. Ennek alapfeltétele, hogy sikeresen teljesítsük a partnereink felé vállalt
szerz déses kotelezettségeinket.

A min ségtudatos szemléletmóddal való minél hatékonyabb azonosulást bels oktatások, workshopok lebonyolításával
támogatja a vezet ség. Ezeken a képzéseken a vezet ség, a munkatársak, és az oktatók egyaránt részt vesznek.

A cégen belül meghatározzuk a hatékony m kodéshez szükséges emberi és m szaki kovetelményeket és ehhez
hozzárendelve biztosítjuk az er forrásokat. Megfelel en képzett személyzetet jelolunk ki az i,,ányításra, a munka
végrehajtására, és az igazolási tevékenységre. A technológiai korszer sítéseket olyan prioritások alapján végezzük,
amelyek a vev i igényekhez igazodnak.

A SKULL Oktató és Tanácsadó Kft. m kodése, szervezeti kultrirája a kovetkez kb l ép l fel, (melyek külon hivatalos
dokumentum ként megtalá l hatóa k az l ntézményben) :

o Min ségpolitika
. Tárgyévre vonatkozó Min ségcélok
o Min ségirányítási rendszer
. Önértékelési rendszer

_ l kovetkez évre szóló Fejlesztési terv
o Humáner forrás terv
o lnformációs, tlgyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer

A megfelel min ség szolgáltatás nyrijtásához, illetve ahhoz, hogy a min ségirányítási rendszer hatékonyan m kodjon
szükséges, hogy a dokumentumok kiadása, kezelése, módosítása és tárolása szabályozottan torténjen.

A szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt elkotelezettek vagyunk, ennek biztosítása érdekében a
min ségirányítási rendszerfel lvizsgálata a vezet ség által évente legalább egyszer megtorténik.

Kelt: Budapest, 2014. október 31.
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