Политика по качество, околна среда и
здравословни и безопасни условия на труд
Nursan Elektrik Donanım San. ve Tic. A.Ş,
Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş,
Nursan Otomotiv EOOD,
Целта ни е да бъдем бизнес партньор, който е предпочитан в автомобилния сектор по отношение на качество, цена,
доставка, време и научноизследователска и развойна дейност, да минимизираме всички негативни ефекти, които могат
да навредят на околната среда и човешкото здраве във всички дейности, които извършваме и да работим в съответствие
със своята цел и контекст, като осигуряваме здравословна и безопасна работна среда.
За до постигнем тези цели се стремим:
➢

Да ползваме най-ефективните и икономични решения по най-деликатния начин за всички системи за
управление с непрекъснато усъвършенстване и да увеличаваме производителността на системите за
управление и да предотвратяваме несъответствията,

➢

Да гарантираме висока удовлетвореност на клиентите задоволявайки очакванията и желанията им с бърза и
ефективна обратната връзка,

➢

Да увеличим ефективността във всички процеси,

➢

Да намалим всички разходи до минимално ниво, като по този начин увеличим конкурентоспособността,

➢

Да обменяме необходимата информация за да говорим на един и същи език с нашите доставчици и
подизпълнители,

➢

Да насърчаваме иновативния и творчески подход и да повишаваме равнището на информираност, като се
отдаде значение на научноизследователската и развойна дейност, инвестиции и обучения на персонала,
следейки отблизо развитието на технологиите, които допринасят за икономиката на страната и региона,

➢

Да спазваме правилата за здравословни и безопасни условия на труд, околна среда и други правни изисквания
в нашата дейност,

➢

Да предотвратим замърсяването на околната среда, за да я оставим чиста за бъдещите поколения, ползвайки
благоприятни производствени технологии и ефективно използване на енергията и природните източници,

➢

В съответствие с стратегическите си цели, да определяме и оценяваме рисковете и възможностите от всички
процеси, предотвратявайки нежелани резултати, прилагайки предпазни мерки, като по този начин да постигнем
набелязаните си цели,

➢

Да приложим необходимите мерки за предварително определяне на всички опасности, като направим оценка
на риска и предприемем действия за елиминираме или минимизиране на опасностите, като приложим
превантивен подход, вместо корективен,

➢

Да набележим опасностите и ги елиминираме, като по този начин предотвратим трудови злополуки и
професионални заболявания, запазвайки доверието на служителите на високо ниво,

➢

Да съобщим нашата политика на служители си, клиентите, доставчиците и всички други заинтересовани
страни, използвайки всички комуникационни начини и да я държим отворена за публичен достъп.
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