Declaració de la Política
de Qualitat
La Direcció de la Fundació Centre CIM està compromesa amb
el desenvolupament i implantació del Sistema de gestió de
Qualitat, així com en la millora continua de la seva eficàcia i
l’acompliment de la legislació vigent. El present document fixa
la nostra Política de Qualitat, per tal d’assegurar l’establiment
d’objectius i revisions (Gestió per Desplegament de Polítiques i
Scorecard), així com la disponibilitat de recursos.

Missió
Promoure de forma integrada la investigació i la innovació
de productes i els sistemes de fabricació i els processos
d’enginyeria de producció associats, en estreta cooperació
amb la UPC per a contribuir al desenvolupament de
la tecnologia i aportar coneixement a les empreses,
proporcionant en paral·lel formació d’alt nivell basant-se en
el know-how generat.

Visió
La Fundació Privada Centre CIM enfocarà les seves
activitats cap a un entorn globalitzat en àrees específiques
de creació i aplicació de coneixements, tecnologies,
processos i formació, diferenciada de les altres entitats
per optimitzar els recursos i implicar-se plenament en
el progrés i desenvolupament universitari, tecnològic i
industrial amb plena visibilitat i compromís.

Valors
· Progrés Tecnològic
· Millora continua
· Col·laboració i cooperació
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· Implicació i compromís
· Professionalitat i confiança
· Entusiasme i il·lusió

01
Creixement sostenible i
integrador
Creixement perquè volem continuar
evolucionant, creant noves seus i
ampliant activitats.
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Sostenible perquè ho hem de fer evitant
l’estrès de personal i financer.
Integrador perquè hem de fer créixer
totes les àrees del centre ajudant-nos
cooperativament i en tots els
nivells organitzatius.

02
Reforç dels mecanismes
de valorització
Protecció de la propietat
intel·lectual generada.
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Creació d’Empreses de
Base Tecnològica.

Màxima competitivitat
global

Nous models de negoci a partir
de rendiments tipus royalties i
retorns en dividends.

Plans de carrera i de formació
per a les persones del centre.
Progressió de l’escala salarial
i dels beneficis
segons variables.
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