
     «Aстана Moторс» компаниясының құрамына кіретін Hyundai Trans Kazakhstan компаниясы 

отандық автомобиль өнеркәсібін дамыту саласындағы 100% қазақстандық кәсіпорын болып 

табылады. 

     Hyundai Trans Kazakhstan сапаның әлемдік стандарттарын сақтай отырып, инновациялық, 

жоғары технологиялық шешімдерге бағытталған. 

     Hyundai Trans Kazakhstan үшін қызметтің келесідей  стратегиялық бағыттары белгіленген: 

 Шығарылатын өнімнің сенімділігін, сапасын арттыру. 

 Қазақстан Республикасының, ТМД елдерінің және таяу шетел нарықтарындағы автомобиль 

өнеркәсібіндегі көшбасшылыққа қол жеткізу. 

 Кадр саясатын жетілдіру және кадр әлеуетін дамыту. 

 Тиімді басқарудың берік базасын құру. 

 Қазақстан Республикасында автомобиль компоненттерін дамыту және кеңейту (оқшаулау). 

 

     Hyundai Trans Қазақстан тұрақты жұмыс істеуге және жақсартуға қатысты және біріктірілген 

менеджмент жүйесіне қатысты міндеттемелерді өзіне ала отырып, 

(ҚР СТ ISO 9001-2016 / МС ISO 9001: 2015, ҚР СТ ISO 14001-2016 / МС ISO 14001:2015 

МС ISO 45001-2019 / МС ISO 45001:2018) стратегиялық бағыттарға қол жеткізуге ұмтылады: 

 Hyundai маркалы жеңіл автомобильдердің жоғары сапасын қамтамасыз ету және сақтау. 

 Hyundai Trans Kazakhstan жұмысшыларын мәдениетке, жауапкершілікке, мейірімділік пен 

сыпайылыққа тәрбиелеу. 

 Жұмыс мамандықтарының біліктілігін арттыру, корпоративтік саясат саласындағы танымдарды 

кеңейту, жұмыс орнындағы қауіпсіздік және т.б. бойынша оқытуды ұйымдастыру арқылы 

Hyundai Trans Kazakhstan жұмыскерлерінің кәсіби өсуі мен дамуы үшін берік негіз жасау. 

 Өндірістің максималды қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұмысшылардың денсаулығына 

қамқорлық жасау, еңбек қауіпсіздігін, денсаулық сақтауды, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету. 

 Hyundai Trans Kazakhstan өндірістік орындарында аумақтың тазалығына кепілдік беру, сондай-

ақ атмосфераға шығарындылардың төмендеуін ескере отырып, компоненттер мен қосалқы 

материалдарды (оның ішінде химиялық және басқа заттар) тиімді және үнемді пайдалану. 

 Кәсіпорын қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін төмендету, экологиялық менеджмент 

жүйесін жақсарту арқылы өндірістік процестердің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту және 

энергия тұтыну мен энергия тиімділігі көрсеткіштерін жақсарту. 

 Табиғи және энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану мен үнемдеуге әсер ететін 

жаһандық трендтерді/инновацияларды қолдану арқылы қоршаған ортаға және өндірістегі 

экологиялық қауіпсіздікке оң ықпал етуге үлес қосу.   

 Hyundai Trans Kazakhstan қызметімен, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау 

саласындағы мүмкіндіктермен байланысты әлеуетті тәуекелдерді кәсіби түрде басқару. 

 Hyundai Trans Kazakhstan компаниясының әлеуметтік мәселелер, экология, еңбек қауіпсіздігі 

және денсаулықты қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі және басқа да салалардағы 

қызметін регламенттейтін салалық стандарттар мен нормалар бөлігінде Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарын орындау. 

 

     Hyundai Trans Kazakhstan қызметіне қойылған стратегиялық бағыттар мен міндеттерге қол 

жеткізуде тұрақты мониторинг, талдау және бағалау жүргізу. Hyundai Trans Kazakhstan осы 

саясатты іске асыру, өзіне алған міндеттемелерді орындау, негізгі стратегиялық бағыттарға қол 

жеткізу және Hyundai Trans Kazakhstan жұмыскерлерін, сондай-ақ мүдделі үшінші тұлғаларды 

сапа менеджменті, экология, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі жүйелерін тұрақты 

жақсарту бойынша мақсаттарға қол жеткізу процесіне саналы түрде тартуды қамтамасыз ететін 

жағдайларды жасауға ұмтылу үшін жауапкершілікті өзіне алады. 

 



     Сонымен қатар, Hyundai Trans Kazakhstan компаниясы осы саясатты жұмыскерлердің және 

мүдделі үшінші тұлғалардың назарына жеткізу және оған қолжетімділікті ұйымдастыру, оны 

Hyundai Trans Kazakhstan жұмыскерлерінің түсінуі мен орындауын қамтамасыз ету бойынша 

міндеттемені өзіне алады. 


