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Kvalitetspolitik Kirk Electronic

Kvalitetsstyring, certificering og CSR 
(Corporate Social Responsibility): 
Kirk Elektronic A/S kommunikerer åbent om kvalitetsledelsen, 
og baserer kvalitetspolitikken på certificering efter kravene i ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 og den vedtagene CSR-politik, som 
fremgår af Kirk Electronics website: https://kirkelectronic.dk/ 

Alle processer, procedurer og instruktioner, som anvendes i over-
enstemmelse med kravene i de to standarder, håndteres i kva- 
litetsstyringsværktøjet ”Sherlock Web”, hvor de enkelte processer 
reviewes og opdateres på basis af audits og ledelsens vurdering. 

Kunder:
Kvalitetsstyringssystemet dokumenterer på overskuelig måde 
koordineringen mellem virksomhedens processer. Tæt samarbejde 
og god kommunikation med kunder, og leverandører sikrer, at 
Kirk Elektronik A/S altid tilbyder og leverer den optimale løsning 
i forhold til kundens behov jvf. aftalte krav, specifikationer og 
dokumentation.

Løbende forbedringer anser vi for en nødvendig parameter, der 
skal sikre et fortsat udviklende samarbejde med vore kunder og 
skabe den langsigtede kundetilfredshed. Dette betragter vi som 
en forudsætning for lønsomhed, vækst og troværdighed.
Vi sikrer et kontinuerligt højt kvalitetsniveau ved at fokusere på 
nøgletal for kvalitets- og miljømål, som formelt valideres to gange 
årligt på ”Ledelsens evaluering”.

Medarbejdere og arbejdsmiljø:
Vore medarbejderes trivsel er en hjørnesten i virksomheden. Ud 
over den daglige kontakt omkring produktion og andre forhold 
holdes der et årligt møde med AKON (autoriseret arbjedsmiljøråd- 
giver), hvor samarbejde, arbejdsmiljø (ergonomiske, fysiske og  
psykiske forhold), behov for uddannelse, sikkerhed og ny 
lovgivning drøftes, hvilket udmøntes i en handlingsplan på  
udvalgte områder for det kommende år.

Miljø og lovgivning:
De belastninger som virksomhedens aktiviteter påfører det om- 
givende miljø og virksomhedens medarbejdere søges minimeret 
jvf. kravene i miljøstandarden ISO 14001:2015. - Gældende 
lovgivning og myndighedskrav overholdes, og vi ønsker at handle 
proaktivt i forhold hertil.

Miljømæssigt vil vi sikre forebyggelse af miljøuheld og forurening 
af omgivelserne, bl.a. ved at alle ansatte involveres og yder en 
aktiv indsats.
Vi vil mindske spild og energiforbrug og løbende forbredre miljø- 
forholdnene, hvor det er muligt.
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