Polityka jakości
1. Jakość określa naszą działalność na wszystkich płaszczyznach, we wszystkich
lokalizacjach, funkcjach i obszarach przedsiębiorstwa. Zadaniem każdego
pracownika jest zapewnienie wysokiej jakości naszych produktów, procesów i usług
dla zadowolenia klienta i podnoszenia naszej reputacji w Grupie Vorwerk.
2. Nasze procesy bazują na standardach wewnętrznych i zewnętrznych, wymogach
klienta, urzędowych i ustawowych przepisach oraz na oczekiwaniach
zainteresowanych stron. Spełnienie tych wymogów jest dla nas wiążącym celem.
3. Zobowiązaliśmy się do strategii „Zero błędów”, do unikania błędów i dbamy o
najwyższe standardy jakościowe dla naszych produktów i usług. Systematycznie
poprawiamy nasze procesy, produkty i usługi i postrzegamy to jako podstawę do
dalszych sukcesów.

Polityka środowiskowa
1. Dążymy do celu systematycznej poprawy ochrony środowiska i ochrony zasobów
naturalnych. To jest nasze zaangażowanie w kierunku naszych klientów, bliźnich
i
następnych generacji. Nasz system ochrony środowiska został wdrożony dla
osiągnięcia tego celu.
2. Ochronę środowiska realizujemy poprzez aktywne wsparcie pracowników oraz
świadomość ochrony środowiska w codziennej pracy. Vorwerk zapewnia i rozwija
niezbędne kompetencje i wiedzę w adekwatnych obszarach.
3. Nasza aktywność w ochronie środowiska orientuje się na aktualny stan techniki i
naukową potrzebę.
4. Przestrzegamy ustaw i postanowień dotyczących ochrony środowiska oraz
specyficznych wymagań klientów w tym aspekcie.
5. Przy zaopatrzeniu w surowce, materiały użytkowe i dostarczane nam części ze źródeł
zewnętrznych nadzorujemy i oczekujemy przestrzegania zasad proekologicznego
postepowania przez naszych dostawców z uwzględnieniem ustaw i postanowień
dotyczących ochrony środowiska.
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Bezpieczeństwo pracy i polityka ochrony zdrowia
Zdrowie naszych pracowników stanowi dla nas najwyższy priorytet.
Naszym głównym celem jest unikanie wypadków przy pracy i zachorowań mających
przyczynę w warunkach pracy oraz minimalizowanie nieobecności z powodu choroby.
Zobowiązujemy się do :
1. Systematycznej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w celu unikania
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Zapewnienia w naszych zakładach niezbędnych środków ochronny osobistej oraz do
systemowego zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji naszych procesów we
wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.
3. Przestrzegania wymogów ustawowych i innych dotyczących bezpieczeństwa pracy
w całym przedsiębiorstwie.
4. Podejmowania skutecznych działań dla minimalizacji ryzyka potencjalnych
niebezpieczeństw wynikających z zastosowania materiałów chemicznych, palnych,
eksplodujących i toksycznych.
5. Wspierania kompetencji oraz świadomości kierownictwa i pracowników w tworzeniu
bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w celu minimalizowania negatywnego
wpływu środowiska na zdrowie pracowników.
6. Angażowania i konsultacji z personelem wdrażania i utrzymywania systemu
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
Obowiązuje od stycznia 2020

Dr. Jürgen Möller
Dyrektor Zarządzający
Senior Management
CEO Vorwerk Automotive Group
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