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A sikeres auditálás éve volt a 2013-as esztendő a
HAJDU Cégcsoportnál
Sikeres MIR audit a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt-nél és a
HAJDU Infrastruktúra Zrt-nél
A tanúsító céggel való egyeztetések és lehetőségek eredményeként az auditálási ciklusban a
felülvizsgálatok ütemezése úgy alakult, hogy 2013-ban kétszer is jártak társaságainknál az SGS
minőségauditorai (januárban és novemberben).
A MIR felülvizsgálati audit során 2012. óta ellenőrzik a Megújuló energia üzletág tevékenységét is, és azóta kiegészült a
tanúsítványunk terjedelme a következőkkel:
„Megújuló energiát hasznosító fűtő- és vízmelegítő készülékek, komplex rendszerek (pl.: szolár, hőszivattyús, biomassza) tervezése, gyártása,
értékesítése, valamint az ezekhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások nyújtása.”
Emiatt a felülvizsgálaton tüzetesebben és részletesebben áttekintette az SGS vezető
auditora az ezzel kapcsolatos 2013. évi tevékenységeket és azokat a szabványkövetelményeket kielégítőnek találta, amely megalapozhatja társaságunk ezzel kapcsolatos eddig is dinamikusan bővülő értékesítési tevékenységének további növelését.
A vizsgálatok eredményesen zárultak, a közös tanúsítvány érvényessége továbbra
is fennáll. A felülvizsgálaton eltérést nem tártak fel egyik cégnél sem. A kapott jó
eredmény a kedvező évközi intézeti gyártásellenőrzési vizsgálatokkal összhangban
van, azokat megkoronázta.

Sikeres vevői ISO/TS audit a HAJDU Autotechnika Zrt-nél
Mint arról az idei szeptemberi hírünkben már beszámoltunk, új vevővel, az elsősorban alumínium öntvényeket és termékeket előállító FémAlk Zrt-vel sikerült kapcsolatot kialakítanunk.
Kapcsolatépítésünk dinamizmusát mutatja, hogy az első alkatrészre vonatkozó szerződéskötés
után alig néhány hónapra egy újabb alkatrész, és az előállításokhoz szükséges szerszámok tervezésére és legyártására is szerződést kötöttünk.
Ezen túlmenően két újabb alkatrész prototípus szerszámai és próbadarabjai is elkészültek, amelyek kedvező vevői megítélése újabb szerződéseket eredményezhet.
Az alkatrészek gyártásával egy újabb területen – az alumínium megmunkálásban is
megveti a lábát cégünk.
Az autóipari sztenderdek szerint egy szállító minőség képességéről a vevőnek meg kell
győződni a beszállítások megkezdése előtt.
A FémAlk november végén, az első termék sorozatgyártása előtt tartotta meg
ISO/TS 16949 minőségügyi rendszerszabvány szerinti vevői auditját. A sikeres auditon
92,3%-os eredményt ért el cégünk.
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