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Sikeres SGS audit
Sikeresen zárult a HAJDU tagvállalatok minőségirányítási rendszereire vonatkozó 2013. január
végi felülvizsgálati audit. A széleskörű vizsgálat
kiterjedt a Hajdu Zrt-re és a Hajdu Infrastrukrúra
Zrt-re. Amíg az előbbinél villamos-, gáz- és
hőtechnikai készülékek és egyéb alkatrészek,
részegységek, valamint a megújuló energiát hasznosító fűtő- és vízmelegítő készülékek, komplex
rendszerek tervezése, gyártása, értékesítése volt a
vizsgálat célja, addig a HAJDU Infrastruktúra
Zrt-nél a telephelyen működő társaságok részére
nyújtott közüzemi szolgáltatásokat vizsgálták. Az
audit kiterjedt a villamos energia, gáz, víz, távhő,
sűrített levegő szolgáltatás minőségére, valamint a
folyékony veszélyes hulladék kezelésére is. Ezeken
kívül auditálták az épületek bérbeadását, őrzésvédelmét és a portaszolgálat szervezését is.

Érdekesség: az elődcég életében is első, független tanúsító intézet általi felülvizsgálat éppen húsz
évvel ezelőtt, 1993. január 19-21. között történt
az akkor még állami vállalatként működő Hajdúsági Iparművek életében. Az általunk kiválasztott tanúsító szervezet az ismert és elismert német
TÜV BAYERN volt, német auditorokkal. Az első
sikeres audit alapján megkaptuk a TÜV rendszerében alkalmazott TÜV CERT tanúsítványt angol
és német nyelven, amely a maga nemében az elsők
közötti szereplést jelentette Magyarországon, és
rövidesen mindenféle piacra való belépéshez alapkövetelményként lett kezelve. Néhány éves TÜV
tanúsítási ciklus után, 1999-ben pedig az SGS
felé fordultunk, amely a világ legnagyobb tanúsító cégének számít, és amellyel azóta is szorosan
együttműködünk a különféle irányítási rendszerek
A két napig tartó, átfogó felülvizsgálaton szinte tanúsíttatása terén.
mindent rendben találtak az SGS auditorai, csupán egy észrevételt tettek,
és néhány további fejlesztési lehetőségre hívták fel
a cégek figyelmét.
A jelenlegi gazdasági helyzetben számunkra a legfontosabb, hogy az auditorok
megállapították: mindkét
társaság megfelelően, a
szabványkövetelményekkel összhangban működteti minőségirányítási
rendszerét, ezért javasolták
a tanúsítvány érvényességének meghosszabbítását.
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Már szállít a Hajdu Autotechnika a Remynek
A világ vezető indító motor és generátorgyártó
cég magyar leányvállalata az amerikai tulajdonú
REMY Automotive Hungary LLC még novemberben állapodott meg a Hajdu Autotechnika
Zrt-vel különböző személygépkocsi típusokba
beépülő generátorok és indító motorok alkatrészeinek beszállításáról. Ahhoz, hogy a gyártás
megkezdődjék, a Remytől át kellett telepíteni a
gyártó berendezéseket, eszközöket és meg kellett
teremteni a gyártás infrastrukturális feltételeit.
A közel harminc millió forintos beruházás befejeződött és a napokban megkezdődött az alkatrészek beszállítása. Az Autotechnika Zrt. bevétele
az új alkatrészek beszállításával évente több mint
150 millió Ft-al növekszik.

HAJDU részvétel az orosz
AQA-THERM 2013. kiállításon
2013. február 4-9 között rendezték meg Moszkvában az AQUA-THERM 2013 szakmai kiállítást,
amelyen a HAJDU is bemutatta stratégiai partnere standján a termékeit. A legnagyobb keleti piacunkon bemutatott termékeink, az
indirekt bojler, a puffertároló s a
legújabb fejlesztésű hőszivattyús
melegvíz tároló sikert aratott az
orosz fővárosban. A rendezvényen résztvevő kollégák szerint
ez a kiállítás lehetőséget nyújtott
arra is, hogy új, lehetséges partnerekkel tárgyaljunk az együttműködés különböző formáiról.
A megbeszélések kézzelfogható
eredményeiről reméljük, hamarosan beszámolhatunk..
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