Integrovaná politika (kvality,environmentu,BOZP a GMP+)
CARMEUSE EUROPE

Skupina Carmeuse patří na špičku mezi zpracovateli vápence a dolomitického vápence vyrábějícími
vápno a související produkty pro průmyslové i obchodní zákazníky. Naše výrobky nalézají využití v ocelářském
průmyslu, ve stavebnictví, v chemickém průmyslu, v zemědělství, v papírenství i v dalších průmyslových
oborech.
Disponujeme více než 90 závody ve 13 zemích světa – naše pole působnosti zahrnuje západní, střední a
východní Evropu, severní a jižní Ameriku, Afriku a Ásii.

CÍLE SKUPINY CARMEUSE
Přispívat k zlepšování prostředí poskytováním integrovaných řešení v oblasti minerálních produktů a služeb po
dobu životního cyklu produktu
K naplnění tohoto cíle jsme definovali strategii vycházející z 5 následujících hodnot:

Dlouhodobost

Orientace na zákazníka

Zodpovědnost

Efektivita

Respekt

NAŠÍ FILOZOFIÍ JE USILOVAT O:





Nulovou nehodovost
Nulový výskyt výjimečných událostí
Nulovou poruchovost
Nulové prostoje

ZAVAZUJEME SE:












Vyhodnocovat a řídit veškerá rizika ohrožující zdraví a bezpečnost, abychom zajistili bezpečné pracovní
podmínky
Naplňovat požadavky a očekávání svých zákazníků a být spolehlivým obchodním partnerem
V obchodních záležitostech respektovat etické principy
Zodpovědně nakládat s přírodními zdroji a životním prostředím snižováním či prevencí jakýchkoli
negativních dopadů vyplývajících z naší činnosti
Vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro své zaměstnance a další osoby, které se na našich
pracovištích zdržují, a usilovat o prevenci vzniku úrazů a poškozování zdraví
Být dobrým, spolehlivým a zodpovědným partnerem místních samospráv, vlády, místních úřadů a našich
obchodních partnerů
Mít ohledy k lidem a průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti svých zaměstnanců
Být v souladu s odpovídajícími právními a jinými požadavky
Usilovat o minimalizaci ztrát a maximální celkovou výkonnost a efektivitu pracovních procesů
Neustále zdokonalovat svou činnost, pracovní procesy a výrobky a podporovat všechny zaměstnance,
aby tyto cíle přijali za své.
Plnit požadavky a neustále zvyšovat efektivitu zavedených systémů managementu kvality podle normy
ISO 9001, environmentálního managementu podle normy ISO 14001, managementu BOZP podle
ISO 45001 a managementu pro zajištění bezpečnosti krmiv podle normy GMP+ B2

Ing.Lenka Kis-Bodnárová
Jednatel společnosti

Dne :

13.1.2020

