POLITIKA KVALITY
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
a OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V snahe zabezpečiť spokojnosť našich zákazníkov dodržiavajúc pritom zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci našich
pracovníkov a eliminujúc vplyvy na životné prostredie , s úsilím orientovať sa na ciele a rešpektujúc pritom pôvod úspechu spoločnosti,
Vedenie spoločnosti STREIT groupe definuje nasledujúce hodnoty, upevňujúce zásady kultúry spoločnosti:

Zodpovednosť, Poctivosť, Integrita, Kreativita, Profesionalizmus, Potešenie, Kolektívny duch, Spoluúčasť
Naši zamestnanci predstavujú základný zdroj dobrého fungovania a vývoja našej spoločnosti. Rešpektovanie ľudských práv, ako aj
vhodné pracovné podmienky, rozvoj kompetencií prostredníctvom školení, rozmanitosť & rovnosť príležitostí počas náboru, odmena za
kolektívny & individuálny výkon, ako aj udržanie rovnováhy práca/rodinný život sú silné osi našej sociálnej politiky

"Je našou povinnosťou dohliadať na všetko a každý deň sa o trocha zlepšiť.
Výkonný výbor a ja osobne budeme na to dohliadať."
Prevencia nezhôd, prevencia zranení a rešpektovanie podmienok ochrany zdravia, eliminácia zdrojov znečistenia, to sú základné smernice
môjho záväzku. V kontexte, rešpektovať stale viac a viac Človeka, prostredie a svojho zákazníka, skupina STREIT:
 Sa musí snažiť o dokonalosť:
- neustálym zlepšovaním našej produktivity (sledovanej prostredníctvom priemyselných indikátorov …),
- spoločným cieľom, ktorý je 0 porúch (vyrábať zhodné diely rešpektujúc pritom procedúry a zabezpečiť dodávky v zhode
s požiadavkami našich zákazníkov)
- prevenciou nekvality.
.

 Prvotne sa zamerať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
- Preveriť chemické riziká na pracovisku ,,
- Zamerať sa na ergonómiu výrobných procesov,
- Zvýšiť bezpečnosť vrámci priestorov závodu a v jeho blízkom okolí ako aj počas služobných ciest
- Analyzovať incidenty a nehody.
.
 Znížiť vplyvy vznikajúce ako dôsledok našich aktivít:
- Šetriť prírodné zdroje,,
- Minimalizovať odpady tým, že sa zabezpečí ich optimálna recyklácia,
- Predvídať riziká znečistenia.
.

 Byť v súlade s požiadavkami regulácií a ostatnými právnymi požiadavkami a neustále pozorne načúvať

požiadavkám zákazníkov
Všetky tieto záväzky sa konkretizujú vymenovaním koordinátorov skupiny a prevádzok, ktorí majú za úlohu zavedenie a sledovanie
systému manažmentu kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia.

"Tieto globálne ciele kvality môžu byť dosiahnuté a udržiavané len s pričinením každého z nás".
Každý spolupracovník a novoprijatý pracovník je adresátom tejto politiky. Taktiež budeme o smerovaniach našej politiky informovať
našich dodávateľov a zainteresovaných a požiadame ich, aby nás sprevádzali a podporovali.

"Očakávam od každého jeho snahu o neustále zlepšovanie úrovne kvality, jeho zodpovednosť voči požiadavkám
bezpečnosti , ako aj jeho úsilie redukovať jeho vplyvy na životné prostredie. Osobne sa budem snažiť o rozvoj
spoločnosti STREIT realizáciou tejto Politiky a sledovaním jej výsledkov. Žiadam všetkých vedúcich závodov o
realizáciu tejto politiky v zhode so smerovaniami v nej uvedenými a všetkých zamestnancov, aby nasledovali túto
cestu.
"Prísnosťou a nadšením vytvoríme zo STREIT Groupe závody
VÝKONNÉ - BEZPEČNÉ - ČISTÉ

"Na zmenu zvyku stačí minúta, táto minúta nám môže zmeniť život."
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