한국타이어 품질방침
한국타이어주식회사의 품질방침은
회사의 미션과 비젼 체계에 따라 항상 최고의 품질과 서비스를 창출하여
회사발전과 고객에게 가치와 즐거움을 제공하는데 하는데 있다.
이를 위하여 우리는 다음과 같이 결의하고 행동한다.

고객의 요구를 파악하여 각자의 업무에 반영한다.

지속적인 개선활동을 통하여 부적합 및 낭비요소를 사전에 예방한다.

정해진 규정은 철저히 지키며 생활화하는 자율관리체계를 확립한다.

신기술개발과 고부가가치 창출을 통하여 고객과 함께 성장한다.

전 임직원은 이 품질방침을 이해하고 품질경영시스템의 구축과 실행,
유지 및 지속적인 개선을 위하여 최선을 다하고, 맡은바 임무를 다 할 것이다.

한국타이어주식회사
대표이사 사장 조 현 범
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Hankook Tire Quality Policy
The quality policy of Hankook Tire Co., Ltd. is purported to maximize the corporate
advancement and customer satisfaction by generate the highest quality and service
in accordance with the corporate ideals and vision.
For the foregoing purpose, we hereby resolve and act as follows.

By finding out the request of customers, it is reflected on respective affairs.

Prevent defect and waste in advance through continuous
improvement activities.

The predetermined regulations shall be thoroughly kept and establish
the self-regulated management system in daily life.

Grow with customers through the new technology development and
generation of high added value.

All officers and employees are committed to understand the quality policy and
do their best for structuring, execution, maintenance and continuous improvement
of the quality management system.

President Hyun Bum Cho,
Hankook Tire Co., Ltd.
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Hankook Tire Minőségpolitika
A Hankook Tire Magyarország Kft. minőségpolitikájának alapja kiváló minőségű
termékek és szolgáltatások folyamatos kínálata a vállalati célkitűzések és elképzelések
értelmében, ezáltal a vállalat növekedésének , valamint az ügyfelelkk elégedettségének
elősegítése.
Ezen célok eléréséhez a következőket határozzuk meg és tarjuk be tevékenységünk során.

Megismerjük az ügyfelek igényeit és figyelembe vesszük azokat saját
munkánk során.

A folyamatos fejlesztések révén törekszünk a nem megfelelő termékek
gyártásának megelőzésére és a veszteségek elkerülésére.

Szigorúan betartjuk az érvényes előírásokat, és önellenőrző rendszert
alakítunk ki.

A vevői igényeknek megfelelően törekszünk új technológiák fejlesztésére
és hozzáadott érték létrehozására.

Az összes alkalmazottnak meg kell ismernie a vállalat minőségpolitikáját és meg kell
erősíteniük elkötelezettségüket a minőségirányítási rendszerünk kiépítése, követése,
fenntartása és fejlesztése iránt.

Hyun Bum Cho, Igazgató,
Hankook Tire
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Hankook Tire KEBIJAKAN MUTU
Kebijakan Mutu PT.HANKOOK TIRE INDONESIA adalah:
Mencapai visi dan filosofi operasi perusahaan, menciptakan kualitas tinggi, dan kualitas
layanan, untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mengembangkanperusahaan.
Ezen célok eléréséhez a következőket határozzuk meg és tarjuk be tevékenységünk során.
Untuk target tersebut, kami menjalani langkah-langkah berikut:

Penuhi persyaratan pelanggan dan mencermati bisnis mereka.

Menjalankan aktivitas perbaikan mutu secara terus-menerus untuk
menghindari kesalahan pemilihan barang.

Memenuhi persyaratan dan standar hidup.

Melanjutkan pengembangan produk baru dan menciptakan nilai tambah
yang tinggi. Bersama pelanggan mengembangkan perusahaan.

Semua karyawan mengerti tentang kebijakan mutu, untuk membangun,
mencoba penerapan yang terbaik, menjaga dan memperbaiki sistem manajemen mutu.

President Hyun Bum Cho,
Hankook Tire Co., Ltd.
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韩泰轮胎 品质方针
韩泰轮胎有限公司的品质方针是：
遵照公司的经营理念和VISION，创出高品质、优质服务，
从而使满足用户的需求和公司的发展极大化。
为此，我们决意如下：

把握用户的需求并反映到各自的业务中。

开展持续性的品质改善活动，避免不良品的产生。

彻底遵守规定，并使之生活化。

不断地开发新产品及创出高附加值。成为与用户一同发展的企业。

全体员工要了解品质方针，为了品质经营体系的树立、实行、
维持并改善，力尽所能。

韩泰轮胎株式会社
代表理事 社长 趙顯範
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