Az ECO-TEC Kft.
Integrált minőség-, környezeti politikája
Filozófiánk:

A.: ügyfeleink elvárásainak teljesítése, melynek fő s=empontja s=olgáltatásaink
minősége, előtérbe helye=ve környe=etünk védelmét.
A Társaság olyan hatékony integrált irányítási rendszert vezetett be és müködtet, amely garantálja
szolgáltatásainak, termékeinek állandó, kifogástalan minőségét, vonatkozó jogszabályi. ill. egyéb külső
elöírásoknak való megfelelést. környezetünk védelmét, környezeti és biztonsági teljesítményének,
megrendelői. ill. munkatársi megelégedettségét folyamatos fejlesztését, a Társaságon belül a
.. marketingszemléletü vezetés" müködtetését a szervezet minden szintjén.
Céljaink megvalósítása érdekében a vezetésen belül kialakítottuk a célokra orientált szervezetet, amelynek
feladata a Társaság egyéb céljaival összhangban az integrál! rendszer bevezetése és működtetése és
eredményeinek folyamatos fejlesztése.

Az ECO-TEC Kft. a fenntartható fejlődés elve szerint. a környezettel összhangban kívánja folytatni
tevékenységét. Társaságunk felismerte, hogy hosszú távon csak is a teljes környezet, dolgozóink és a
társadalom teljes védelme mellett lehet müködni.
Ennek érdekében a következők mellett köteleztük el magunkat:
o

Tevékenységeink feleljenek meg a jogszabályi követelményeknek és szerződéseinkben
vállalat kötelezettségeinknek

o

Rendszeresen felülvizsgáljuk tevékenységeink környezeti hatásait, és azt hogy a jelentős
kedvezőtlen hatások milyen eszközzel csökkenthetők.

o

Tevékenységük során, ahol csak lehet. a fö hangsúlyt a környezetkárosítás megelözésére
helyezzük.

o
0

0

Évente kitüzzük minőség-, környezeti céljainkat, meghatározzuk a célok eléréséhez szükséges programjainkat
és ezek megvalósulását folyamatosan értékeljük.

Figyelemmel kísérjük környezeti politikánk végrehajtását.
Beszállítóink és alvállalkozóink környezeti teljesítményét is értékeljük, és figyelembe
vesszük kiválasztásuknál.
Elösegitjük az alkalmazottak és vezetők minöségi-, környezetvédelmi tudatosságának
fejlődését.

Kiemelt figyelmet fordítunk:
A Társaság üzleti értékét szakemberei tudása és szakmai tapasztalata jelenti. Célunk, hogy olyan környezetet
biztosítsunk munkatársaink számára, ahol képzettségüket és képességüket a Társaság és saját érdekünk, a
rnegrendelöi szféra. illetve perspektivikusan a társadalom érvényesítése eléréséhez kamatoztatni tudják.
Vezetöségünk minden intézkedésével arra törekszik. hogy a gazdaságos működés eredményeként a
mindenkori személyi és tárgyi feltételek olyan szinten biztosítsa, ami megfelelö hátterei nyitjt a minőségi,
környezettudatos és biztonságos munkavégzéshez.

0

0

A működés során keletkezett hulladékok elöirások szerinti kezelésére,
a tervezési, mérnöki szolgáltatások során a környezetvédelmi előírások naprakész ismerete
és maradéktalan betartása

o

a jelenlegi irodai hulladékkezelésünk további korszerűsítésére.

o

tennészetidegen anyagok használatának csökkentésére

Az ECO-TEC Kft. vezetése minden körülmények között biztosítja az
MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 és a NATO AQAP 2110:2016 normatív

Tevékenységünk középpontjában a Megbízó áll. Üzletpolitikánk alapvető eleme, hogy szolgáltatásainkat
gyorsan, optimális áron és magas színvonalon végezzük, a vállalási határidök, a környezeti értékek.
munkatársaink egészségvédelmének maximális szem elött tartásával.
Megbízóink igényeinek magas szintű kielégítése érdekében kölcsönösen elönyös partneri kapcsolatot
alakítottunk ki és tartunk fenn szállítóinkkal és alvállalkozóinkkal.
Elvárjuk, hogy minden alkalmazott személyes tudásával és felelösségével járuljon hozzá a cég sikeréhez.

dokumentum követelményeinek a maradéktalan kielégítéséhez, illetve az integrált irányítási
.,,.,-
rendszer folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrások;
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