POLITICA DE QUALITAT

DICOEL S.L. és una organització especialitzada en oferir solucions de disseny i fabricació de
controls elèctrics/electrònics, i mitjans pel desenvolupament i fabricació de parts de producte
sanitari.
Volem i tenim una clara vocació de servei i de innovació, incorporant un alt nivell tecnològic i
de fiabilitat en tots els nostres productes, i treballant per a satisfer i superar les expectatives dels
nostres clients.
La nostra missió està dirigida a que la organització s’encamini cap a una empresa avançada
tecnològicament, sostenible, ben estructurada, amb futur, segura, saludable, dinàmica i en
creixement.
Volem seguir sent el millor aliat i col·laborador dels nostres clients, proveïdors i altres grups
d’interès per a obtenir relacions estables i generadores d’un alt valor afegit.
Per a això disposem d’una organització sòlida, i amb valors demostrats com el coneixement, el
compromís, la confiança, la voluntat de servei, la responsabilitat i el rigor.
La Direcció es compromet a:
Enfocar la organització cap a la millora continua.
Comunicar a la organització d’aquesta Política i de la importància de satisfer els requisits del client, legals i reglamentaris.
Establir objectius de qualitat i comunicar-los a tota l’organització.
Garantir els recursos necessaris emmarcats en el Sistema de Gestió de Qualitat.
Realitzar les revisions del Sistema de Gestió de Qualitat i vetllar pel compliment de la
norma ISO9001 i ISO13485
Respectar el Medi Ambient complint la legislació vigent, i mantenint un ambient de treball segur i saludable.
Garantir un alt nivell de Seguretat i Salut en el treball, i complir amb la legislació i
normativa vigent.
Afavorir el creixement professional dels seus treballadors, i promoure un ambient de
treball estable que faciliti la projecció dins la organització.
Impulsar vies de comunicació i diàleg, així com afavorir relacions amb els treballadors,
proveïdors i clients.
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