BADER ομάδα
Πολιτική ποιότητας την περιβαλλοτική| και την ενεργειακή πολιτική
της Bader ομάδα
Η εταιρεία Bader ομάδα (Μπάντερ ΕΠΕ & ΣΙΑ) αναπτύσσει, παράγει και πωλεί σε παγκόσμιο επίπεδο δέρματα και
μορφοπιεσμένα κομμάτια δέρματος για τη βιομηχανία αυτοκινήτων.
Η Bader ομάδα θεωρεί την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος ως καθήκοντά της. Για να αποδείξει τον
προσανατολισμό αυτό, διατηρεί σε καθε θέση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και το σύστημα διαχείρισης της ενέργειας.
Η πολιτική ποιότητας, περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της Bader ομάδα συνοψίζεται στις παρακάτω αρχές:
Η ικανοποίηση των πελατών μας έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα
 Πραγματοποιούμε ότι είναι λογικά δυνατό για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας όσον αφορά την
ποιότητα και την άνεση, την οικονομία, τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και την ασφάλεια.
 Εδώ έχει σημασία να δημιουργήσουμε και να καλλιεργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις
Η ποιότητα η περιβαλλοντική και ενεργειακή εγγύηση καλής εκτέλεσης
Αυτό το κατορθώνουμε με






συνεπή εφαρμογή του συστήματός μας διαχείρησης ποιότητας το σύσημα του περιβάλλοντος και της διαχείρισης
ενέργειας σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού προϊόντων, της παραγωγής και της χρήσης προϊόντων
οικονομική χρήση φυσικών πόρων
προνοητική μείωση επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος
τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
τήρηση των σχετικών νόμων και προδιαγραφών
Συνεχής βελτίωση ως ώθηση των ενεργειών μας
Επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, τις διεργασίες, τα εργοστάσια παραγωγής και την οργάνωσή μας με







αποφυγή σφαλμάτων
συνεπή πραγματοποίηση μέτρων βελτίωσης
ειδικά μέτρα για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
Αγορές προιόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών
Ανάπτυξη των οικολογικών και ενεργειακά αποδοτικών διαδικασιών
Ποιότητα και προστασία περιβάλλοντος και την ενεργειακή απόδοση - ένας κοινός δρόμος
Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προιόντων μας και η οικονομική
χρήση της ενέργειας για τη συνεχή βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω κοινών, με





συνεργασία όλων των τμημάτων και τομέων
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων του ομίλου Bader ομάδα
συμμετοχή προμηθευτών, εμπορικών εταίρων και υπηρεσιών
Οι συνεργάτες και η ασφάλεια τους, ως το πιο σημαντικό θεμέλιο



Ο κάθε συνεργάτης υποχρεούται να ακολουθήσει αυτήν την ποιοτική, περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική και φέρει
στο πλαίσιο των καθηκόντων του την ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων μας και προς το περιβάλλον και ενεργειακά
τη σωστή συμπεριφορά όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Προωθούμε την ευαισθητοποίηση ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας και ενεργειακής
συνείδησης των συνεργάτων μας μέσω εποικοινωνίας, πληροφόρησης και κατάρτισης για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους.
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