MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV
A MELLÉKLET - MINŐSÉGPOLITIKA
Minőségpolitikánk
Termékeink és azokkal szemben támasztott elsődleges minőségi elvárásaink:
•

Munkajogi biztonságra törekvő partnereink tevékenységét segítő, elvárásainak megfelelően teljesített
munkaerő-szolgáltatás, amely számukra idő- és költségmegtakarítást eredményez.

•

Munkavégzési szándékkal rendelkező diákok számára egyéni időbeosztásuknak megfelelő, választható
munkalehetőségek, amelyek segítik anyagi függetlenségük megvalósítását és munkatapasztalat-szerzésüket.

•

Munkavégzési szándékkal rendelkező munkavállalók számára igényeiknek és képzettségüknek leginkább
megfelelő választható, anyagi biztonságot nyújtó munkalehetőségek biztosítása.

Irányelveink a szolgáltatás teljesítésében:
•
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A Humánia HRS Group Zrt. alapvető irányelve a velünk kapcsolatba kerülő egyének (partnerek,
munkavállalók, munkatársak, beszállítók, tulajdonosok) személyes sikereihez való hozzájárulás igénye. Ezt
úgy biztosítjuk, hogy
- az általunk nyújtott szolgáltatás teljesítése során minden munkatársunk a jogszabályok betartásával,
magas etikai szinten végzi munkáját,
- a szolgáltatás kivitelezése során végzett minden tevékenységünk a minőségtudatosságra, a
termékszemléletre, a tények alapján meghozott felelős döntésekre és komoly szakmai tudásra épül.
- teljesített szolgáltatásaink egyaránt szolgálják partnereink és munkavállalóink érdekeit,
- munkatársaink sikeréhez folyamatos képzéssel, megfelelő munkakörnyezet, egyértelmű szabály- és
követelményrendszer, továbbá kiszámítható jövőkép biztosításával járulunk hozzá,
- folyamatainkat és azok elvárt eredményeit (termékek) fejlett statisztikai rendszer üzemeltetésével és
a magas szintű vezetői kontroll alkalmazásával biztosítjuk,
- feladataink teljesítése során arra törekszünk, hogy beszállítóink és munkavállalóink velünk együtt
fejlődjenek, teljesítéseik minőségben magas színvonalúak legyenek.
- elkötelezzük magunkat az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány követelményei
szerint kialakított minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése mellett.

ÉRTÉKEINK
•

Magas etikai szint

•

Komoly szakmai tudás és tapasztalat

•

Kétirányú érdekképviselet a partnerek és munkavállalók felé egyaránt

•

Országos hálózat

•

Rugalmasság

•

Megbízhatóság

KÜLDETÉSÜNK

A HUMÁNIA HRS Group Zrt. küldetése, hogy hidat képezzen a munkavállalók és a munkaadók azon csoportjai
között, akik külső körülmények miatt egyébként nem, vagy csak rosszabb feltételekkel találnának egymásra, különös
figyelmet fordítva a fiatalok tapasztalatszerzési és elhelyezkedési lehetőségeire.
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JÖVŐKÉPÜNK

Vállalkozásunk a munkaerő-szolgáltatások piacának meghatározó, partnerei, munkavállalói és munkatársai által
elismert és megbecsült szereplője.
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