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QSEH POLITIKA 
 
 

PERFECTION IN BUILDING CLEANROOMS (perfekcija v izgradnji čistih prostorov) 
je naš slogan. Perfekcija pri našem delu je nujna, saj z njo uresničujemo svoje poslanstvo - z izbiro najboljših materialov, natančno 
izdelavo ter kakovostno vgradnjo in finalizacijo čistih prostorov pomembno prispevamo k zdravju sedanjih in bodočih generacij. 
 

ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY (okolje, zdravje in varstvo pri delu) 
Skrbimo za zdravo in čisto delovno okolje ter odgovorno ravnamo z odpadki, tako da jih recikliramo, in nadzorovano uporabljamo 
nevarne snovi. Varnost in zdravje naših zaposlenih sta vrednoti, ki jima odgovorno sledimo, tako da preprečujemo kakršna koli 
tveganja za poškodbe zaposlenih in jim pomagamo, da ostanejo zdravi, zavzeti in produktivni. 
 

REACTIONS TO NON-CONFORMITY AND COMPLAINTS (reagiramo na neskladja in pritožbe strank) 
Vhodna, medprocesna in izhodna kontrola skupaj z nenehnim usposabljanjem naših zaposlenih igrajo pomembno vlogo pri 
preprečevanju neskladnih proizvodov. Stalna komunikacija z našimi kupci ter odzivi na njihove probleme in pritožbe nam pomagajo 
sproti reševati probleme, ki se pojavljajo pri realizaciji projektov.  
 

FOCUS ON QUALITY (osredotočeni smo na kakovost) 
Da bi lahko gradili čiste prostore najvišje kakovosti, dajemo velik poudarek skrbni izbiri visokokakovostnih, izključno nekorozivnih 
materialov, natančnosti proizvodnih postopkov ter kakovostni vgradnji in finalizaciji.  
 

EMPLOYEES (zaposleni) 
Zaposleni igramo pomembno vlogo pri uspešnosti našega podjetja. Vsak izmed nas je ponosen na svoje delo in izdelke, ki jih 
ustvarjamo. Zaposleni so kapital, v katerega vlagamo.  
 

CUSTOMER SATISFACTION (zadovoljstvo strank) 
Naš cilj je 100 % zadovoljstvo strank. Stremimo k temu, da bi razumeli želje in prioritete naših kupcev, z namenom, da bi jim lahko 
ponudili izdelke in storitve, s katerimi bi lahko uspešno dosegli svoje cilje. Verjamemo, da je sodelovanje tisto, ki gradi močnejše vezi 
med našimi sodelavci in kupci, s katerimi sodelujemo.  
 

TEAMWORK AND COLLABORATION (sodelovanje in timsko delo) 
Sodelovanje in timsko delo znatno doprineseta k uspehu našega dela. Na eni strani nam sodelovanje z dobavitelji pomaga, da dobre 
prakse prenašamo skozi celotno nabavno verigo, po drugi strani pa nam sodelovanje s kupci pomaga, da gradimo trdnejše odnose, 
učinkovito vodimo projekte in zagotavljamo dobavne roke.  
 

INNOVATIVE THINKING (razmišljamo inovativno) 
Velik poudarek dajemo inovacijam, razvoju in tehnični odličnosti. Nenehne izboljšave naših izdelkov ter razvoj novih nam omogočajo, 
da smo konkurenčni in da “ostajamo v igri”. Vsak zaposleni je vključen v proces izboljšav; spodbujamo in upoštevamo predloge vsakega 
od njih.  
 

OBLIGATIONS AND MANAGEMENT COMMITMENT (zavezanost vodstva) 
Vodenje je naše poslanstvo. Vodstvo podjetja je predano zavezi, da se bo prilagodilo tržnim razmeram, ker bo le tako lahko podjetje 
ostalo konkurenčno, in zagotovilo zaposlenim socialno varnost. Vodstvo podjetja se prav tako obvezuje, da bo z racionalnim in 
gospodarnim vodenjem podjetja vzdrževalo solventnost, ohranjalo in dvigovalo ugled podjetja v javnosti ter zagotavljajo potrebna 
sredstva (finančna sredstva , osebje in opremo) za izvajanje poslovnih procesov ter da bo obveščalo, motiviralo in nagrajevalo 
zaposlene ter s tem spodbujalo pripadnost podjetju.  
 

NO MOBBING (brez mobinga) 
Varujemo človekove pravice: vsak zaposleni ima pravico in je tudi dolžan prijaviti vedenje drugega, ki krši kodeks poslovne etike. 
Sprejemamo razlike med ljudmi in ne dovoljujemo diskriminacije in nestrpnosti.  
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