Politika kakovosti in okolja družbe SALOMON d.o.o. Ljubljana je eden od dejavnikov
razvoja družbe.
Vodstvo se zaveda odgovornoti za uspešnost sistema vodenja kakovosti in
zagotavlja, da so politika in cilji kakovosti del strateške usmeritve podjetja.
Poslanstvo družbe je zbiranje vseh vrst nekovinskih in kovinskih odpadkov, njihovo
sortiranje in obdelava, tako da so v največji možni meri primerni za ponovno
predelavo v izdelke.
Politika temelji na viziji in strateški usmeritvi podjetja in daje okvir za temeljne cilje:
-

izpolnjevanje zahtev in pričakovanj odjemalcev in ponudnikov
nenehno izboljševanje in nadgrajevanje obstoječih in novih postopkov ter
storitev poslovanja in sistema vodenja kakovosti
uresničevanje poslovnih načrtov in planov
kakovostno izvajanje storitev,
izpolnjevanje zakonskih zahtev in drugih zahtev, ki se nanašajo na delovanje
družbe
usmerjenost k zaposlenim,
preprečevanje onesnaževanja in varovanje okolja in zmanjševanje emisij v
okolje
uresničevanje zastavljenih ciljev in programov okolja

Zadovoljstvu strank posvečamo posebno pozornost in si prizadevamo za partnerski
dialog.
Nenehno se iščejo priložnosti za izboljšanje kakovosti naših storitev in rast
zadovoljstva strank, kar se zagotavlja v vseh fazah poslovnega procesa.
Za zagotavljanje zahtevane kakovosti in prepoznavanja zahtev strank uveljavljamo
načelo, da vsak zaposleni odgovarja za kakovost svojega dela.
Kakovost in varovanje okolja se zagotavlja tako, da delujemo skladno z zahtevami,
potrebami in pričakovanji odjemalcev, ter v skladu z veljavnimi zakonodajnimi
zahtevami na vseh področjih našega dela, vsak posebej in vsi skupaj.
Vsi zaposleni so odgovorni za zmanjševanje vplivov na okolje in skrbijo, da se v
največji možni meri preprečujejo čezmerne obremenitve okolja.
Vodstvo in vsi zaposleni smo zavezani, da sledimo postavljenim ciljem razvoja
družbe, kakovosti naših storitev ter skrbimo za varovanje okolja s procesno
sistemskim pristopom skladno z zahtevami veljavne zakonodaje in s standardom
kakovosti in okolja.
Redne notranje presoje in vodstveni pregledi podajajo okvir za določanje in
pregledovanje ciljev kakovosti in okolja in so orodje za pregled nenehne primernosti
politike kakovosti.
S Politiko kakovosti so seznanjeni vsi zaposleni in je dokumentirana v Poslovniku
sistemov vodenja.
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