A BAUER Magyarország Kft.
Integrált politikája

A BAUER Magyarország Kft. az integrált irányítási rendszerében megfogalmazottak szerint, a
megrendelői részére nyújtott szolgáltatásait folyamatosan javítja: a mélyalapozás, munkatérhatárolások, talajhorgonyzás területén fővállalkozóként, generálkivitelezőként és vállalkozóként is.
Szolgáltatásunkkal megrendelőink és munkatársaink megelégedettsége mellett, a környezet
védelme, az egészségmegőrzés, valamint a balesetmentes munkavégzés is fő célunk.
Ezért a szolgáltatásaink területén a pontosan megfogalmazott és végrehajtott szerződésekkel, a
környezeti teljesítményünk fokozásával, a munkakörülmények javításával hozzá kívánunk járulni a
fenntartható fejlődés biztosításához, az élet minőségének javításához, a környezet állapotának
megőrzéséhez, az elvárások és követelmények magas szintű kielégítéséhez.
Az érvényes hatósági előírásokon alapuló vállalkozói elkötelezettségünk, vevőink jogos igényére
szolgáltatásaink egyenletes és magas minőségét célozza meg.
Célunk a folyamatos szakmai fejlődés, a humán és gépi erőforrások gazdaságos kihasználása, az
optimális energiafelhasználás, a környezetvédelem és az egészség megvédése a biztonság
növelése magunk és beszállítóink munkáján keresztül.
A BAUER Magyarország Kft. vezetése jelen integrált politika bevezetésével kötelezettséget vállal
arra, hogy hatékony rendszert dolgoz ki, vezet be és tart életben. Dolgozói a folyamatok
figyelésével, javaslataikkal, gazdaságos és szakmailag megalapozott munkájukkal segítik elő a
vevők részére a magas színvonalú szolgáltatást.
Ennek érdekében dolgozóink támogatásával kinyilvánítjuk:
•
•
•

•

•

•
•

a környezetvédelemi teljesítményünk fokozása, valamint a környezetet terhelő
folyamataink kézbentartásával irányítjuk tevékenységeinket;
a vonatkozó vállalatirányítási, környezetvédelmi és munkavédelmi jogszabályok, valamint
a cégünk által vállalt egyéb kötelezettségek követelményeit teljesítjük;
elkötelezettek vagyunk a környezetszennyezés megelőzésére, a sérülések és
egészségkárosodások megelőzésére, valamint az irányítási rendszer eredményességének
folyamatos fejlesztésére;
dolgozóink a minőség és a környezetvédelem, valamint a munkavédelem iránti
elkötelezettségét rendszeres oktatással fokozzuk, tevékenységeiket tudatosítjuk.
Politikánkat minden dolgozónkkal ismertetjük;
folyamatosan minden vezetői értekezleten áttekintve figyelemmel kísérjük szervezetünk
irányítási rendszerének működését, környezetvédelmi teljesítményét, munkavédelmi
helyzetét és ahol kell, megtesszük a szükséges intézkedéseket;
külső szolgáltatóinkat képzésük segítésével, munkájuk rendszeres értékelésével, és
tájékoztatásukkal ösztönözzük az irányelveink követésére.
minőségi, környezet- és munkavédelmi célokat tűzünk ki, és rendszeres ellenőrzések
segítségével győződünk meg betartásáról és hatékonyságáról.

A BAUER Magyarország Kft. vezetése és minden munkatársa elkötelezettséget vállal az MSZ EN
ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőség-, az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti
környezetközpontú, az MSZ ISO 45001:2018 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság
irányítási rendszer, valamint az SCC rendszer fenntartásáért, folyamatos fejlesztéséért, és ezek
harmadik fél általi tanúsításáért.
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