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RAMA BOHEMIA
Zákazník
RAMA BOHEMIA a.s. sa zaoberá výrobou plastových dielov pre automolilový priemysel a to kon‐
krétne interiovimi a exteriovimi dielmy. Pre spoločnosť Rama Bohemia je prvoradá spokojnosť zákaz‐
níkov, plnenie ich požiadavom a implementácia do systemu riadenia kvality.
Rama ponúka svojim zákazníkom prvotriedne výrobky a služby.
Predpokladom nášho úspechu je partnerská spolupráca medzi dodavateľmi, zákazníkmi a všetkými
oblasťami podniku.
Cieľ: byť vynikajúci a našimi zákazníkmi uznávaný partner.

Pracovník
Pre úspech podniku sú rozhodujúci zamestnanci.
Rama Bohemia má vysoko motivovaných, kvalifikovaných a kvality si vedomých zamestnancov, ktorí
si navzájom dôverujú.
To znamená:
-

Informujeme sa často a obsiahlo

-

Dohodneme si ciele

-

Uznávame myšlienky a výkony

Vedenie, vedúci zamestnanci a všetci zamestnanci sa starajú o zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

RAMA BOHEMIA a.s. prosazuje rovná práva a příležitosti pro všechny zaměstnance bez ohledu na
jejich pohlaví, etnický původ, národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci, apod. Rozdíly v od‐
měňování za stejnou nebo podobnou práci nesmí existovat. Všem zaměstnancům jsou poskytovány
stejné příležitosti pro odborný růst, a to jak v rámci jejich současného zařazení, tak i v možnosti zapo‐
jení do nových oblastí.
Porušování lidských práv je nepřijatelné. RAMA BOHEMIA a.s. netoleruje dětskou práci v jakékoliv
části své vlastní činnosti, stejně tak v činnostech obchodních partnerů. Nepovoluje ilegální či nucenou
práci.

Podnik
-

Kvalita

-

Náklady

-

Termíny
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-

Servis

-

Spolupráca

RAMA BOHEMIA a.s. se zavazuje plnit příslušné požadavky zainteresovaných stran.

RAMA BOHEMIA a.s. nestrpí podvody, korupci, uplácení, nebo nedovolené omezující praktiky hos‐
podářské soutěže.
Nikdo v RAMA BOHEMIA a.s., ať již přímo nebo nepřímo, nesmí vyžadovat ani přijímat neoprávně‐
né platby nebo jiné typy nevhodných dárků, rovněž nesmí, přímo či nepřímo, nabízet nebo poskyto‐
vat platby nebo jiné druhy náhrad, které by mohly být považovány za nevhodné jednotlivci, organiza‐
cemi nebo společnostmi, či osobami s nimi úzce spojenými. Nikdo v RAMA BOHEMIA a.s. nemůže
poskytovat finanční prostředky nebo jiná aktiva někomu, kdo zastupuje společnost RAMA BOHE-

MIA a.s. v určité věci, a tak podpořit poskytování nebo přijímání úplatků, nebo ovlivňovat jednání.

Prostredie
Sme zodpovedným členom spoločnosti tak lokálne ako aj globálne.
Dodržiavame relevantné zákonné a sociálne požiadavky, rešpektovanie a chránenie práva ľudí, tvorov
a prírody.
Trvale zlepšujeme ochranu životného prostredia, system riadenia kvalitu a pracovné prostredie za‐
mestnancov.
Predchádzame rizikám.

V případě, že je pracovník společnosti svědkem jakéhokoliv porušování této Politiky kvality a spole‐
čenské odpovědnosti, neprodleně toto zjištění sdělí svému přímému nadřízenému, případně přímo
řediteli společnosti.
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