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Декларация на ръководството 
Скриванек се стреми да бъде водещ доставчик на езикови услуги в областта на писмения и устен превод, включително 
локализация, DTP услуги и преподаване на езици както в България, така и в световен мащаб. 
Ръководството на Скриванек Холдинг обявява тази политика за сигурност като рамка за посоката на компанията в 
областта на качеството и околната среда. Намерението на ръководството е да подкрепи поставените цели и принципи на 
тази политика. Във всички свои дейности (писмен и устен превод, преподаване на езици, локализиране на софтуер и 
административни дейности), Скриванек се ангажира да подкрепи следните цели: 
 
Отворена комуникация 

Не толерираме поведение, което може да застраши нашите клиенти, компания и служители. Начинът, по 
който общуваме, изразява нашата мисия като говори много за това как се чувстваме, принадлежейки към 
глобално успешна компания. Осъществяваме всички свои дейности в съответствие със законовите 

разпоредби и изискванията за безопасност при работа. Ние сме искрени и откровени с нашите клиенти. Прозрачни сме. 
Не отлагаме решаването на проблеми; комуникираме незабавно, за да постигнем най-добрия резултат за нашите 
клиенти и компания. Предоставяме среда, която поддържа нови идеи, мнения и свободно мислене. 

 
Доволни доставчици 
Избираме внимателно нашите доставчици и колеги. Не дискриминираме - равни възможности са достъпни за 
всички. И адекватно ги възнаграждаваме за добре свършената работа. Подкрепяме както тяхната работа, така 

и личното им развитие. Предлагаме помощ за CAT програми. Ценим резултатите и предоставяме обратна връзка. Нашият 
доставчик е наш партньор, тъй като и двамата се стремим към една и съща цел - доволен клиент. 
 
Доволни клиенти 

Предлагаме качествени, пълни и експертни езикови услуги. Активно слушаме и реагираме на исканията на 
нашите клиенти като се стремим към тяхното пълно удовлетворение. На разположение сме в офисите ни в 
София и Пловдив и имаме силно онлайн присъствие. Съветваме нашите клиенти, сякаш съветваме приятели; 
засилваме тяхното доверие в нас. Внимателно подбираме нашите доставчици и проектови координатори, 

които гарантират качеството на всеки проект. Цените ни са справедливи и съответстват на експертното качество на 
предоставената услуга. Обръщаме внимание на информационната сигурност; защитата на данните на клиентите е нещо 
очаквано.Следваме новите технологии и тенденции, като постоянно подобряваме ефективността и нивото на нашите 
услуги, процеси и системи за управление. Активно предотвратяваме грешките. Предприемаме коригиращи и 
превантивни мерки. Ние сме дългосрочен и надежден партньор за нашите клиенти. с 
 

Доволни служители 
Подкрепяме работата и личното развитие на нашите служители. Осигуряваме безопасна и приятна работна 
среда. Вслушваме се в идеите на нашите служители и ги ангажираме в развитието на компанията. Работим 

като един екип, уважаваме се един друг и всички допуснати грешки се разглеждат като възможности за по-нататъшно 
усъвършенстване. Подкрепяме баланса между професионален и личен живот. Плащаме на нашите служители 
справедливи заплати. Всеки от нас има дял от печалбата въз основа на стойността, която съвместно създаваме. Стремим 
се да създадем семейна среда, в която да разчитаме един на друг, а това е само една от многото причини, поради които 
обичаме работата си! 
 

Екологична и социална отговорност 
Общуваме открито с обществото и държавните органи по въпросите на околната среда. Активно опазваме 
околната среда, намаляваме разхищаването на ресурси и предотвратяваме замърсяването. Използваме 
съвременни технологии, които са екологични. Участваме в проекти с обществена полза. Спазваме правата на 

човека и трудовите стандарти Тази политика важи за всички наши служители. Нашият мениджърски екип се ангажира да 
преразглежда политиката редовно, за да отразява текущите намерения на компанията, да предостави рамка за 
определяне и преглед на целите на СУК и СУОС и да гарантира, че нейното прилагане води до непрекъснато 
подобряване на тези системи. 
 

Иновации 
Предлагаме иновации, за да отговорим на постоянно развиващите се нужди на клиентите. 
Винаги мислим в дългосрочен план. Следим съвременните технологични тенденции и сме стъпка напред 
пред конкуренцията. Подкрепяме инициативата на нашите служители в различни сфери (подобряване на 

процесите, технологиите и т.н.). 


