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MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum alapvető célja, hogy megbízható, kiszámítható, gyors és szín-
vonalas, a piaci igényekhez igazodó EU- konform felnőttképzési szolgáltatást nyújtson.

Ennek keretében a régió munkaképes korú lakosai számára lehetőséget kívánunk nyújtani, hogy magas
színvonalú szakmai képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű ismerteket, szerezhessen új
képesítéseket. Támogat juk a dolgozók átképzését, a korszerű technológiák megismerésére irányuló
továbbképzéseket, a megrendelői igények maximális figyelembevételével. Intézményi minőségpoliti-
kánkban elsődleges a partner központúság. Az intézmény valamennyi munkatársa elkötelezett aziránt,
hogy tartalmas képzést kell nyújtani elérhető áron.

Ezen értékekre alapozva tűztük ki célul, hogy a Nyugat-Dunántúli Régió egyikje1entős felnőtt-képzési
intézménye legyünk. Fontosnak tartjuk, hogy tanfolyami résztvevőink felkészültek legyenek a kompe-
tenciák révén az élethosszig tartó tanulásra, az Európai Uniós elvárás okra, a XXI. századi munkaválla-
lói és munkaadói igények kielégítésére.

Az intézmény vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a
szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos
fej lesztése iránt.

Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat, arra hogy

• tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyama-

tosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten

a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért.

• a rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését évente értékeljük az intézmény veze-

tőségének bevonásával.

• a minöségpclitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához

rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat.

• Figyelembe vesszük, és kielégítjük a képzésben részt vevők, a Munkáltatók, Megrendelők- a

Munkatársak és az Oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmé-

résen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben

résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.
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Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az álta-

lunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Stratégiánk, hogy Partnereink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak kiváló mi-

nőségben történő teljesítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők

magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.

Munkatársainktói és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a minőség folyamatos

biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és vég-

rehajtását.

Minőségpolitikánk alapja a képzéseinken résztvevők elégedettsége, ezért rendszeresen mérjük

ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenysé-

günket a PDCA ciklus jegyében.

Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltéte-

lek biztosításával növeljük.
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