Política de Gestió
La direcció de Plazit Ibérica defineix la seva política de gestió basada en els principis de l’Excel·lència en la
Gestió.
MISSIÓ
El nostre negoci és la fabricació de planxes de metacrilat per colada, essent referència en el sector amb les
nostres marques PLAZCAST, PLAZPAN y PLAZCAST SMR y la comercialització d’altres productes del grup.
El nostre propòsit:
Augmentar la nostra posició en el negoci de las planxes de metacrilat per colada. Buscar noves línies i sectors
per als nostres productes per a augmentar la quota de mercat internacional.
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El nostre compromís amb:
La comunicació de la Política de Gestió a les parts interessades.
La qualitat del producte i el millor servei als clientes, essent els seus aliats y el proveïdor amb la millor
relació qualitat-preu.
La fabricació de nous productes amb major valor afegit.
La optimització dels recursos y la millora contínua de tots els nostres processos i activitats.
El desenvolupament i el treball en equip de tots.
El benestar i la seguretat de tots els treballadors.
El respecte al medi ambient i la prevenció de la contaminació.
El compliment de tots els requisits aplicables.

VISIÓ
Aspirem a:
Posicionar el nostre producte com un dels més distribuïts en el mercat de las planxes de metacrilat de colada i
posicionar-nos com a proveïdors reconeguts en el sector. Esdevenir una fàbrica destacada del grup, rendible
en les seves línies de producte, excel·lent en qualitat, costos i gestió de clientes, persones i processos.
VALORS
Professionalitat i treball ben fet
Demostrant un compromís personal amb la qualitat
Orientació al client
Mostrant predisposició a tenir en compte als clientes y donar resposta a les seves expectatives
Iniciativa y millora continua
Essent inconformistes i mostrant esperit de superació i establint objectius per a la millora
Responsabilitat, compromís i identificació amb l’empresa
Sentint-se orgullós, involucrat i identificat amb la missió, visió i valors de PLAZIT IBERICA
Respecte a les persones
Tenint en compte la seva opinió, punts de vista i capacitats
Respecte al medi ambient
Essent curosos amb els recursos i residus; i proactius en la seva reducció
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