A NYÍR–DEMONICH ZRT. MŰKÖDÉSPOLITIKÁJA

Működésünket a tulajdonosi és vevői elvárások mellett a minőségirányítás,
környezetvédelem, munkabiztonság integrált követelményrendszere határozza
meg. Ennek érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 és
MSZ 28001:2008 szabványok követelményeinek megfelelő integrált irányítási
rendszert vezettünk be és működtetünk. Integrált irányítási rendszerünk garantálja
szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, megrendelőink elégedettségét,
a környezet és munkatársaink egészségének védelmét és biztonságát, valamint
annak folyamatos fejlesztését.
A Nyír–Demonich Zrt. azt a célt tűzte ki maga elé, hogy munkatársai szakmai
tudását, tapasztalatát felhasználva a megrendelői körben elismert, megbecsült
vállalattá váljon.
Tevékenységeink kiváló minőségben való biztosításával a piaci pozíciók
megtartását, további növelését célozzuk meg. Mindezt a műszaki, technikai
felszereltség fejlesztésével a piaci lehetőségek figyelembevételével, a
megrendelők igényeinek magas szintű kielégítésével és az ebből eredő vevői
elégedettség fokozásával tervezünk megvalósítani.
Céljaink elérésének biztosítását az alábbiakban látjuk:
• A megrendelő igényeknek való maradéktalan megfelelés,
• A szervezet a vevői követelmények megértéséért, valamint a folyamatok
fejlesztése érdekében a kockázatalapú gondolkodást részévé tette a
folyamatok tervezése és működtetése során.
• a szolgáltatás minőségének állandó javítása,
• a Társaságunk tevékenységével kapcsolatos jogszabályi és egyéb
követelmények megismertetése és betartatása, beleértve a környezet- és a
természetvédelemre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és
biztonságra vonatkozó jogszabályokat is, Elkötelezi magát a
környezetszennyezés, a sérülések és egészségkárosodások megelőzésére,
valamint
energiahatékonyságának,
teljesítményének
folyamatos
fejlesztésére.
• napi kapcsolattartás alvállalkozóinkkal, és megrendelőinkkel közös
céljaink érdekében,
• együttműködés a szakhatóságokkal, felügyeleti szervekkel, helyi
önkormányzatokkal,
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• munkavállalóink képzésének támogatása, hogy tudásukkal a minőség
javításában aktívak, kezdeményezők legyenek; megértsék a környezet
védelmének jelentőségét, és részt vegyenek a biztonságos, egészséget nem
veszélyeztető munkafolyamatok kialakításában,
• az integrált irányítási rendszer, a minőségcélok, környezeti és MEB
programok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy minden
vezető és munkavállaló egyformán felelősséget érezzen a minőség és a
környezet, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránt,
• az érdekelt felek tájékoztatása a Társaság politikájáról
• szállítóink,
alvállalkozóink
tájékoztatásával
biztosítani,
hogy
tevékenységük során azonosuljanak, a Társaságunk céljaival és
elvárásaival a minőség és környezetvédelem területén.
• A szervezet a vevői követelmények megértéséért, valamint a folyamatok
fejlesztése érdekében a kockázatalapú gondolkodást részévé tette a
folyamatok tervezése és működtetése során.
A cég vezetésének határozott elképzelése, hogy a jövőben munkáinak minősége,
megbízhatósága, valamint arculata megfeleljen a hazai követelményrendszernek,
megteremtve ezáltal a lehetőségét a hosszú távú működésnek
A Nyír–Demonich Zrt. valamennyi dolgozója a politikában foglalt célok
azonosulásával, a rendszerekben előírtak betartásával járul hozzá a minőség
folyamatos fejlesztéséhez és a környezet védelméhez, valamint a biztonságos
munkavégzés kialakításához, fenntartásához és fejlesztéséhez.
A megrendelők felé nyújtott teljesítmény magas szinten tartása és folyamatos
erősítése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és
az MSZ 28001:2008, szabványok szerint kialakított és független szervezet által
tanúsított integrált irányítási rendszert működteti, és folyamatosan fejleszti.

Polgár, 2018.05.21.

Kálló Zoltán
vezérigazgató
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