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INTEGRÁLT vállalatIrányításI
VÁLLALATIRÁNYÍTÁSIpolItIka
POLITIKA
Az Aventics Hungary Kft. vezetésének minőség, környezet, munkabiztonság
és energia-hatékonyság iránti elkötelezettsége

Az Aventics Hungary Kft.
legjobb tudásával és képességével arra törekszik, hogy termékeinek és szolgáltatásainak minőségével elérje a vevők
elégedettségét, költséghatékony és vállalkozói szemléletű működésével pedig a tulajdonosok elvárásait.
fontosnak tartja az energia-hatékony, környezettudatos és munkabiztonság-központú gondolkodás elterjesztését mind
a szervezeten belül, mind azon túl, beszállítói körökben.
az ISO 9001:2015, valamint az IATF 16949:2016 szabványokon alapuló minőségirányítási rendszerén túl – azzal összhangban – kiépíti és működteti a környezetközpontú (KIR), valamint munkabiztonság / munkaegészségügy (MEB)- és
energiahatékonyság alapú rendszereit is az ISO 14001:2015, az MSZ 28001:2008, valamint ISO 50001:2011 szabványoknak
megfelelően.

Fentiek alapján cégünk integrált vállalatirányítási politikája a következő irányelveket tartalmazza:
Olyan minőségű termék előállítására és olyan színvonalú szolgáltatás nyújtására törekszünk, amelyek a növekvő vevői
igények kielégítése által lehetővé teszik számunkra a piaci pozíciónk erősítését, valamint a meglévő vevőkörünk bővítését.
A MIR működtetése során olyan technikákat és technológiákat alkalmazunk, melyek korszerű, gazdaságos és
költséghatékony működést tesznek lehetővé, csökkentik a veszteségeket, és közvetlenül járulnak hozzá a tulajdonosi
kör elégedettségéhez.
Fokozottan figyelemmel kísérjük az érdekelt feleink környezet- és munkavédelemmel, valamint energiahatékonysággal
kapcsolatos igényeit, maradéktalanul teljesítjük az EU vonatkozó előírásait, Magyarország jogszabályi követelményeit,
valamint az Aventics GmbH központi szabályozásait, folyamatosan nyomon követjük ezek változásait, és gondoskodunk
a szükséges ismereteink szinten tartásáról.
Következetes kockázatelemző és megelőző tevékenységgel, illetve a műszaki és biztonsági berendezéseink működőképességének fenntartásával törekszünk a balesetmentes munkavégzésre, valamint a tűzbiztonság folyamatos
javítására. Az egészséges munkafeltételek és munkakörnyezet biztosításával munkatársaink hosszú távú egészség
megőrzését célozzuk meg.
A hibák korrekciójával szemben előtérbe helyezzük a kockázat- és lehetőség alapú gondolkodás, valamint az ezt támogató
megelőző- és kiaknázó technikák elterjesztését, és biztosítjuk az ehhez szükséges erőforrásokat, az ily módon feltárt
kockázatok csökkentése, valamint lehetőségek kiaknázása terén tevékenyen lépünk fel.
Célokat tűzünk ki a folyamataink optimalizálására, a hibalehetőségek és- költségek minimalizálására, a veszélyes anyagok
felhasználásának csökkentésére, azok környezetbarát és kevésbé veszélyes anyagokkal
történő kiváltására, a keletkezett hulladékok lehető legteljesebb újrahasznosítására, valamint a klíma védelme érdekében a légszennyezés csökkentésére.
Beszállítóinkkal jó partnerkapcsolatra és együttműködésre törekszünk,
fejlődésüket folyamatosan figyelemmel kísérjük, és támogatjuk.
A MIR, KIR, MEB, és EIR hatályát kiterjesztjük beszállítóink képességének vizsgálatára és minősítésére is.
Rendszeres MIR, KIR, MEB, EIR képzéssel és továbbképzéssel
biztosítjuk dolgozóink alkalmasságát, hogy céljaink elérésében
aktívak, kezdeményezők és eredményesek legyenek.
A MIR, KIR, MEB, és EIR működéséhez szükséges erőforrásokat
minden körülmények között biztosítjuk.
Az Aventics Hungary Kft. hírnevet, megbecsülést és növekvő piaci
részesedést kíván elérni a pneumatika termékek gyártásában
és értékesítésében!
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