БАДЕР - Груп
Політика якості, енергетична політика та охорона навколишнього
середовища фірми
BADER GmbH&Co.KG
Фірма Bader GmbH & Co. KG проводить діяльність розвитку, виробництва і продажу шкіри, шкіряних
викроїв і готових пошиттів для автомобільної промисловості.
Однією із найважливіших цілей фірми BADER GmbH & Co. KG є виробництво продукції високої якості в
поєднанні з охороною середовища. Доказом цього є сертифіковані системи управління якістю і охороною
навколишнього середовища, які були введені в окремих виробничих підприємствах.
Політику якості, енергетичну політику і охорону навколишнього середовища фірми BADER GmbH & Co.
KG можна звести до наступних засад:
Задоволення наших клієнтів є найвищим пріоритетом



Ми стараємося здійснити усілякі слушні кроки з метою задоволення вимог наших клієнтів, що стосуються
якості, комфорту, економічності, піклування про охорону навколишнього середовища, а також безпеки.
Особливе значення має для нас розвиток і підтримання тривалих взаємин
Забезпечення високої якості, ефективного використання енергії у поєднанні з піклуванням
про довкілля

Ми забезпечуємо це таким чином:

Послідовне застосування наших систем управління якістю, ефективного використання енергії, а також
охороною навколишнього середовища на всіх етапах планування, виробництва, а також використання
продукту

Ощадливе використання природних ресурсів

Зменшення забруднень довкілля, піклуючись про майбутнє

Постійне поліпшення енергетичної ефективності

Дотримання відповідних прав і положень
Безперервне удосконалення є рушійною силою до дій
Наша фірма намагається постійно покращувати наші товари, виробничі процеси, виробничі підприємтсва і всю
організацю шляхом:
 Запобігання помилкам
 Послідовна реалізація вдосконалень
 Цілеспрямовані заходи задля зменшення використання енергоресурсів
 Закупівля енергоефективних продуктів та застосування сучасних технологій
 Розвиток екологічно- та енергопродуктивних процесів
Якість , охорона навколишнього середовища та Енергоефективність є спільною метою
Наша мета є забезпечення і постійне підвищення якості наших товарів і турбота про ощадливе використання
енергоресурсів, щоб не перенавантажувати довкілля, може бути досягнута завдяки спільним зусиллям, шляхом:
 Співпраці всіх відділів і ділянок роботи
 Кооперацію з окремими підприємствами групи Bader
 Залучити до діяльності наших постачальників, комерційних партнерів і державних установ
Працівники і їхня безпека як найважливіший фундамент



Кожен працівник знає і дотримується політики якості, енергетичної політики та охорони навколишнього
середовища. У рамках своїх обов'язків є відповідальним за дії, що відповідають її засадам.
Ми заохочуємо працівників, особливо шляхом навчань, до того, щоб у рамках виконання своїх завдань
і обов'язків, піклувалися про високу якість, безпеку, енергію і охорону навколишнього середовища.
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