PANNON PARK FOREST Kft.

Integrált Vállalati Politika
- Minőségirányítás, Környezetvédelem, Munkavédelem A Pannon Park Forest Kft. a parképítési, parkfenntartási és fasorgondozási tevékenysége során a következőt tekinti
alapelvének:

Minden elültetett növényt a jövőnek szánunk!
A Pannon Park Forest Kft. sikereit és a vevőinek elégedettségét szolgáltatásai minőségének és üzleti megbízhatóságának
köszönheti. A folyamatos fejlesztés értéket teremt ügyfeleink számára.
Fő célunk, hogy a parképítési, parkfenntartási és egyéb, támogató folyamatainkat a környezetszennyezés, a balesetek és
bárminemű egészségkárosodás megelőzésével végezzük. Tevékenységeink során mindenkor betartjuk a vonatkozó
jogszabályi és egyéb előírásokat. Környezeti hatásainkat felmérjük, és – az életciklus szemlélet figyelembe vételével –
ezek optimalizálására törekszünk. Vállalatunk környezeti és munkavédelmi teljesítményét figyelemmel kísérjük és
folyamatosan javítjuk.
A minőség, a környezetvédelem és a munkabiztonság terén a legfőbb célkitűzéseink:
− Megrendelőink, partnereink elégedettsége a legfőbb elismerés, folyamatos, jó minőségű munkánkkal állandó
és visszatérő partnereikké válhatunk.
− Munkáinkat rugalmasan, gyorsan és gazdaságosan kell szerveznünk a minőségi szolgáltatás szerves részeként.
− Szakembereink napról-napra tapasztaltabban, nagy odafigyeléssel végezzék feladataikat, nyitottan az új
eljárásokra.
− A környezetvédelem terén fontos célunk az energia-hatékony működés és a tevékenységünk során keletkező
hulladékok mennyiségének csökkentése, illetve a hulladékok újrahasznosításának preferálása.
− A társaság minőségi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő munkavégzését minden körülmények
között össze kell egyeztetni a biztonságos munkavégzésre vonatkozó elvárásokkal.
− Egységes és átfogó megelőzési stratégiát alakítunk ki az egészségvédelem és biztonság érdekében, amely
kockázatértékelésen alapul, és kiterjed a társaság minden munkafolyamatára, az alkalmazott technológiákra,
gépekre és berendezésekre, valamint a munkaszervezésre.
− Biztosítjuk az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit, gondoskodunk munkavállalóink
megfelelő védőfelszereléssel történő ellátásáról.
− Minden vezetőnktől és dolgozónktól elvárjuk, hogy részt vegyen a veszélyek feltárásában, azonosításában és
csökkentésében, amelyhez a társaság vezetése biztosítja a szükséges erőforrásokat.
− Valamennyi munkavállalónkkal megismertetjük a rájuk vonatkozó munkavédelmi előírásokat, amelyek
biztosítják a biztonságos munkavégzést, és elvárjuk ezen előírások betartását.
− Dolgozóink számára biztosítjuk a munkavédelmi szempontból lényeges döntésekben való részvételt, velük a
vezetőség rendszeres konzultációt folytat.
− Alvállalkozóinktól és beszállítóinktól elvárjuk, hogy a Vállalati Politikánk céljait és elveit elfogadják és
tevékenységüket ennek figyelembevételével végezzék. Tevékenységünk jellegéből adódóan kiemelten fontos
az alvállalkozók felügyeletének hatékony megvalósítása.
− Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásaink színvonalát, környezetvédelmi teljesítményünket, valamint integrált
minőségirányítási, környezetirányítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerünket.
− Vállalati Politikánkat, céljainkat és elképzeléseinket megismertetjük és megértetjük munkatársainkkal és a
tevékenységünk szempontjából érintett további érdekelt felekkel.
Mindezen szempontok figyelembe vételével vállalkozásunkat egy fejlődőképes, a piacon elismert és élmezőnybe
tartozó szervezetté kívánjuk fejleszteni.
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