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Microtechniek Groep B.V. onder leiding van de algemeen directeur is sinds 2016 de moederorganisatie van
Microtechniek Service B.V., Microtechniek Productie B.V. en Microtechniek Special Products B.V.
Alle afzonderlijke bedrijven hebben een eigen directie welke bevoegd zijn eigen beslissingen te kunnen nemen.
Samen is de Groep de technische partner voor hoogwaardige industrieën, uiteenlopend van scheeps- tot
ruimtevaart en van voedings- tot staalindustrie.
Wij zijn specialisten in:
▪ Integrale service en beheer van industriële installaties
▪ Produceren en reviseren van werktuigbouwkundig installatieonderdelen
▪ Uitvoeren van projecten
▪ Verspanende bewerkingen
▪ 3D metingen
Wat onderscheidt Microtechniek Groep:
▪ Voorbeeld op het gebied van veiligheid
▪ Altijd de gewenste kwaliteit
▪ Hoge leverbetrouwbaarheid
▪ Denkt mee en werkt voortdurend aan verbeteringen t.b.v. klant
▪ Staat voor een grote toegevoegde waarde
▪ Milieuzorg, gericht op voorkomen van vervuiling van het milieu en voldoen aan de vigerende wet- en
regelgeving
▪ Continu verbeteren
In het Managementsysteem Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (KVGWM) is de wijze
vastgelegd waarop Microtechniek Groep streeft naar de borging van de kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden, de veiligheid en gezondheid van de eigen medewerkers en derden, alsmede de zorg voor een
goed milieu.
De directie zal alle medewerkers betrekken bij het bereiken en handhaven van de gewenste KVGWM-norm en
zal de benodigde begeleiding en informatie verstrekken. Iedere werknemer dient op de hoogte te zijn van de
KVGWM eisen m.b.t. het uitvoeren van opdrachten van klanten.
De onderwerpen KVGWM, waarin onderdelen als instructie, overleg en toezicht zijn verweven, zijn prioriteiten
in de bedrijfsvoering. Door te meten en analyseren, bij de klant en medewerkers, wordt er gestreefd naar een
continue doeltreffende verbetering.
Het hanteren van een systeem van continu verbetering moet uiteindelijk resulteren in een betere
dienstverlening, een efficiëntere bedrijfsvoering, een teruggang van het verzuim als gevolg van ongevallen en
ziekte en een vermindering van de milieuvervuiling.
Het KVGWM-systeem, zoals beschreven in dit handboek is volledig in overeenstemming met de eisen die
vermeld staan in de normen: ISO 9001:2015 , VCA **, ISO 14001:2015 en ISO 3834-2:2005.
De algemeen directeur onderschrijft in dit handboek het vastgelegde beleid en zal alle in dit handboek te
noemen functionarissen, welke zich bezighouden met de uitvoering van het KVGWM-beleid, in staat stellen
hun verplichtingen na te komen.
Beverwijk, 17-10-2017

C.M. Kieftenbeld - algemeen directeur
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