A HAMPTONS KFT.
Integrált minőségi és környezeti politikája
Filozófia:
A HAMPTONS KFT. felső vezetésének kinyilvánított szándéka a szolgáltatások
és a gyártott termékek minőségének biztosításán keresztül a szervezet ügyfelei
elvárásainak teljesítése, megelégedettségének növelése, előtérbe helyezve
a környezet védelmét.
A Társaság olyan hatékony minőség- és környezetirányítási rendszert kíván bevezetni
és működtetni, amely a döntések környezeti megalapozásán keresztül garantálja
a környezet védelmét, és a megrendelői megelégedettség a környezeti teljesítmény,
valamint a szervezet felügyelete alatt állók rendszertudatosságának folyamatos
fejlesztését is.

A célok megvalósítása érdekében a vezetésen belül célorientált szervezet került
kialakításra, melynek feladata az integrált rendszer bevezetése, működtetése
és eredményeinek folyamatos fejlesztése mellett a munkatársak hatékonyság javítása
iránti elköteleződésének támogatása a Társaság egyéb céljaival összhangban.
Meghatározva a célok eléréséhez szükséges programokat évente minőségés környezeti célok kerülnek kitűzésre, melyek megvalósulása értékelésre kerül.
A Társaság üzleti értékét szakemberei tudásának és szakmai tapasztalatának
rendszerben történő hasznosítása jelentős mértékben emeli.
A vezetés elkötelezett, hogy minden olyan erőforrást biztosítson a munkatársak
számára, melyekkel képzettségüket és képességüket a Társaság és a saját érdekük
érvényesítése érdekében egyaránt kamatoztatni tudják.
A vezetés minden intézkedésével arra törekszik, hogy gazdaságos működés mellett
a személyi és tárgyi feltételeket olyan szinten biztosítsa, ami megfelelő hátteret nyújt
a magas műszaki színvonalú, minőségi és környezettudatos munkavégzéshez.
A Társaság tevékenysége során a megrendelői elégedettség növelésének
fenntartására összpontosít.
A szervezeti üzletpolitika alapvető eleme a minőségi szolgáltatások
vállalási határidőket, valamint a környezeti értékeket egyaránt szem előtt tartó
és optimális áron történő hatékony végzése.
A megbízók igényeinek maradéktalan kielégítése érdekében a Társaság kölcsönösen
előnyös partneri kapcsolatot alakított ki, és tart fenn beszállítóival és alvállalkozóival.
Minden munkavállaló felé elvárás, hogy személyes tudásával és felelősségével
járuljon hozzá a cég eredményeihez.

A HAMPTONS KFT. a fenntartható fejlődés elve szerint, környezetével összhangban
kívánja folytatni tevékenységét. A Társaság vezetésének meggyőződése,
hogy hosszú távon a teljesítmény folyamatos javítását célozva csak a környezet
megóvása mellett lehet működni, így a környezet védelmét is fő feladatának tekinti.
Ennek érdekében a társaság felső vezetése a következők mellett kötelezte el
magát:
o

A tevékenységek végzése feleljen meg a jogszabályi követelményeknek
és az egyéb szabályozó kötelezettségeknek egyaránt;

o

A tevékenységek környezeti hatásai rendszeresen kerüljenek
felülvizsgálatra, meghatározva a kedvezőtlen hatások csökkentésének
lehetséges eszközeit;

o

A felső vezetés alapvető célja az elvégzett és rendszeresen felülvizsgált
kockázatértékelések alapján a kedvezőtlen események megelőzése;

o

Az alkalmazottak, a vezetők és a partnerek környezettudatosságának
fejlesztése.

A felső vezetés kiemelt figyelmet fordít:
o

A munkavégzés során keletkezett hulladékok előírások szerinti kezelésére;

o

A hulladékgazdálkodás javítására, a keletkezett hulladékok mennyiségének
csökkentésére, az üzemi és az irodai hulladékkezelés folyamatos
fejlesztésére.
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