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Фокусот е на организацијата  
Ние сме компетентен партнер во автомобилската 
индустрија, ги разбираме барањата на пазарот и ги 
применуваме истите за нашите Производители на 
Оригинална Опрема (OEMs) преку процесите. Во 
ерата на зголемена дигитализација, ние создаваме 
иновативни идеи и ги применуваме за нашите 
Клиенти во временски определената рамка. Ние 
доследно се придржуваме кон нашите глобално-
применливи стандарди и продолжуваме да ги 
развиваме нашите извонредни процеси во секој 
аспект на организацијата. Преку препознавањето на 
потребите за различност и преку постојано 
набљудување на пазарот, ние го зголемуваме 
задоволството на нашите Клиенти, а истовремено и 
нашиот корпоративен успех. Освен ова, ние бараме 
и од нашите партнери и од нашите добавувачи да ги 
почитуваат стандардите за квалитет поставени од 
нашите Клиенти.   

Извонредност во оперативното работење   
Ние ги препознаваме ризиците во могу рана фаза, 
преку примената на најмодерните методи и на тој 
начин ги избегнуваме грешките и предизвикувањето 
на непотребни трошоци. Ние постојано ги 
зголемуваме нашите изведбени моќи преку 
набљудување на нашата ефективност и 
обезбедуваме одржливи заеднички решенија за 
било која отстапка и во временски определената 
рамка.  

Нашата одговорност  
Ние продолжуваме да ги развиваме вештините на 
нашите вработени во согласност со нашите 
сопствено поставени барања за современост и 
постојано гледање нанапред и истовремено водиме 
сметка за нивните индивидуални карактери и 
компетенции и ги промовираме изведбената моќ и 
посветеноста на нашите вработени.  

Комуникација 
Политиката за Квалитет се објавува во рамките на 
Групацијата ДРЕКСЛМАЈЕР, а достапна е за секоја 
заинтересирана страна. Вработените во нашето 
раководство ги уверуваат сите корисници дека 
Политиката за квалитет ќе биде разбрана и ќе се 
применува.  

Област на примена  
Секој вработен е посветен на исполнувањето на 
одредбите од Политиката за квалитет. Оваа 
политика ја офромува рамката за поставување на 
целите за квалитет и нè мотивира да работиме во 
согласност со корпоративните вредности на 
Групацијата ДРЕКСЛМАЈЕР за ориентација кон 
Клиентот и пазарот, иновативност и независност.  
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