MINŐSÉGPOLITIKA
Társaságunk arra törekszik, hogy tevékenysége során kiemelkedő műszaki színvonalon, az
iparági tapasztalatok fejlesztésével teljesítse a XXI. század élelmiszerminőségi és élelmiszerbiztonsági követelményeit. A feldolgozó üzemünk a termelés megkezdését követően termékeit az élelmiszer-, a papír-, a gyógyszer, a vegyipar és a takarmányipar részére fogja értékesíteni. Vevőcentrikus működésünk a késztermékeink, a gyártási folyamataink és ellenőrzési
rendszereink szigorú felügyeletében, a minőségi követelményeket mindenekfelett érvényesítő szabályrendszerünkben nyilvánul meg, mert tudjuk, hogy ez nem csak partnereink, hanem
egyszersmind az üzleti vállalkozásunk kiemelt érdeke is.
Társaságunk a termelése során kizárólag Magyarországon beszerzett kiváló alapanyagok felhasználásával állítja elő magas minőségű termékeit, melyeket a beérkezés pillanatától kezdve
a teljes gyártási folyamaton át nyilvántartunk és a nyomonkövethetőség alapelveivel összhangban dokumentálunk. Valljuk, hogy céljaink csak úgy érhetőek el, ha csapatunk minden
tagja magáénak érzi a vállalat célkitűzéseit, célunk a munkavállalóink számára egy emberközpontú, a tiszteleten és elismerésen, az egyén kiteljesedésén alapuló vállalati kultúra felépítése
és működtetése, amely folyamatosan lehetővé teszi tudásuk és szakmai tapasztalataik bővítését. Hiszünk benne, hogy az egyéni sikerek elősegítik az egység eredményességét is.
A kialakítandó integrált vállalatirányítási rendszerünket az ISO 9001:2015 alapján kialakított
minőségirányításra, az ISO 22000:2005 szabvány szerinti élelmiszerbiztonsági-irányítási
rendszerre építjük, melynek része lesz a HACCP, a BRC 7 és az EFISC szabványoknak való
megfelelés is. Tudjuk, hogy gyárunk veszélyes üzem és amelynek üzemeltetés során első
és legfőbb szempont az egészség és biztonság védelme, a balesetek megelőzése, ezért az
MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszert vezetjük
be. Ügyelünk arra, hogy működésünk összhangban legyen a környezetünkkel és a tevékenységünkkel okozott környezetterhelést és energiafelhasználásunkat a minimálisra szorítsuk,
melynek érdekében az ISO 14001 valamint az ISO 50001 szabványnak minden tekintetben
megfelelő környezet- és energiairányítási rendszert működtetjük. Irányítási rendszereink független fél által tanúsítottak és rendszeresen auditált lesznek. Dolgozóink részére az irányítási- és a szabályrendszereinket folyamatosan oktatjuk és ösztönözzük, hogy minden munkavállalónk egy csapatként, a minőségi termékek gyártásának szellemében végezze napi
tevékenységét.
Visonta, 2018. január 08.

dr. Tóth Anett
Ügyvezető

