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Minőségügyi, környezet-, egészség- és
balesetvédelmi politika
Cégünk politikája, hogy biztonságosan és
felelősségteljesen működjön világszerte, tiszteletben tartja a
környezetet és alkalmazottaink egészségét, a vevőinket és
a közösségeket, amikben működünk. Nem veszélyeztetjük
a környezeti, egészségi vagy biztonsági értékeket a profitért
és a termelésért.
A dolgozóink elkötelezettek a vevői elégedettség
fenntartásában, miközben folyamatosan fejlődünk
működésünk minden területén, és biztosítjuk a vevői és
törvényi követelményeknek való megfelelőségünket.
Az emberi élet mindenek felett áll, minden
kockázatkezelésnek ez az alapja.
Fáradhatatlanul keressük a jobb megoldásokat és
folyamatosan fejlesztjük rendszereinket és folyamatainkat,
hogy elérjük és fenntartsuk az alábbiakat:
• Növeljük a vevőink értékeit minőségi mérnöki
termékek
és
szolgáltatások
fejlesztésével,
gyártásával és ellátásával.
• Kizárjuk a hibákat, megelőzzük a minőségügyi
nemmegfelelőségeket
és
növeljük
a
termelékenységünket.
• Bevonjuk
összes
dolgozónkat,
hogy
a
szabványosított módszerek szerint dolgozzanak,
proaktívan csökkentsék a kockázatokat, és a hibákat
a forrásaiknál szüntessék meg.
• EHS eseménymentes munkahelyet biztosítsunk
• Minden alkalmazandó törvényt betartunk, és
magasabb szintű elvárásokat támasztunk
magunk és beszállítóink számára, ahol az
elfogadhatatlan kockázatokat azonosítjuk.
• A társadalmi felelősségvállalást, gazdasági sikert és
környezeti kiválóságot szem előtt tartva hozzuk meg
döntéseinket,
ezáltal
támogatjuk
a
környezetszennyezés megelőzését és cégünk
fenntartható fejlődését.
• Mérjük és elemezzük teljesítményünket, nyitottak és
átláthatóak vagyunk a kommunikációnk során
• Biztonságos és megbízható termékeket és
szolgáltatásokat szállítunk.
• Tudásunkat arra használjuk, hogy javítsuk
közösségünk biztonságát és jólétét.
Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy
megfeleljünk a politikánknak, alapelveinknek, és
bevezessük szervezetünk minden szintjére.

ISO 50001

Quality and EHS policy
Our company policy is to operate worldwide in a safe,
responsible manner, which respects the environment
and the health of our employees, our customers and the
communities where we operate. We will not compromise
environmental, health or safety values for profit or
production.
All employees are committed to customer satisfaction
while continually improving all areas of our operations
and assuring compliance to applicable customer and
regulatory requirements.
We value human life above all else and manage
risks accordingly.
We relentlessly pursue and continually improve systems
and processes to achieve and maintain followings:
• Enhance customer value by developing,
manufacturing and providing quality engineered
products and services.
• We eliminate defects, prevent quality incidents
and gain productivity.
• Engage all employees in working to standards,
proactively mitigating risks and problem solving
to root cause.
• EHS incident free workplace.
• We comply with all laws and set higher
standards for ourselves and our suppliers,
where unacceptable risks are identified.
• We support pollution prevention and sustainable
development by incorporating social
responsibility, economic success, and
environmental excellence into our decision
making.
• We measure and assess our performance and
are open and transparent in our
communications.
• We supply and use safe and reliable products
and services.
• We use our knowledge to enhance the safety
and well-being of our communities.
We are all accountable for conforming with and
deploying our Policy and Principles.
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