
Trust automotive experience.

Minőségirányítási, 
munka-, egészség-, 
és környezetvédelmi elvek

A minőségirányítási, munka-, egészség-, és környezetvédelmi elvek az integrált irányítási rendszer részét képzik 
és egyben vállalati céljaink elérésének alapjait is jelentik.
Ezeket a GEDIA Automotive Group vezetése határozza meg, amely minden telephelyen kötelező érvényű és a helyi 
vezetés által közölt.

Tevékenységünk középpontjában az alábbiak állnak:

•             a vevők elégedettsége;
•             olyan munkahelyi környezet kialakítása és fenntartása, amely az emberi jogok tiszteletben tartása, a   
 kölcsönös tisztelet megadása, az általános jó együttműködés, az egyenlő bánásmód, a bizalom, az 
 integritás és a méltóság által tűnik ki;
• aktív elkötelezettség a rasszizmus és a megkülönböztetés minden formája ellen,
• biztonságos munkaeszközök üzemeltetése, ergonomikus munkaállomások megléte, személyi    
 védőfelszerelések használata; a vegyszerekkel való biztos bánásmód;
• a balesetközeli helyzetek, munkabalesetek, munkahelyi eredetű betegségek megelőzése;
• minden alkalmazandó törvény és előírás, valamint olyan követelmény betartása, amely tekintetében a 
 GEDIA Automotive Group kötelezettséget vállalt;
• minőségi, munkavédelmi és környezeti kockázataink folyamatos csökkentése;
• a hulladék keletkezésének elkerülése és fenntartható erőforrás-gazdálkodás a villamos energia, a gáz, a 
 víz, a fémek, a csomagolóanyagok, az üzemanyagok, a vegyi anyagok és egyéb fogyóeszközök tekintetében,
• a levegő tisztán tartása, valamint a talaj és a vizek védelme;
• az energiahatékonyság, a megújuló energiák használata és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
 elkerülése;
• megelőző tűzvédelem és vészhelyzet-kezelés biztosítása;
• egyértelmű kommunikációs és tájékoztatási politika a vállalaton belül, ezek folyamatos karbantartása, 
 frissítése és végrehajtása, valamint nyílt kommunikáció minden érdekelt féllel az elvek gyakorlati 
 megvalósításával kapcsolatban.

Cselekvéseink arra irányulnak, hogy minden vállalati folyamatunkat a meghatározott mérőszámok alapján mérjük 
és folyamatosan fejlesszük.  A nulla-hiba-stratégia keretein belül hiba megelőzési módszereket kell kompetens 
kollégáinknak alkalmazni. 

A GEDIA Automotive Group vezetése megköveteli ezen elvek betartását, példamutatóan gyakorolja, felügyeli és 
rendszeresen ellenőrzi azok megfelelőségét.

Ezért munkatársainkat folyamatosan támogatjuk szakmai és személyes fejlődésükben, hogy így felelősséget 
vállaljanak és megfeleljenek a növekvő igényeknek.

A rendszeres és szisztematikus felülvizsgálatok biztosítják és fenntarthatóan javítják az integrált irányítási 
rendszer hatékonyságát.

A felelős vállalatvezetés révén a vállalat minden területén előmozdítjuk a bizalom és a változásra való hajlandóság 
kultúráját.
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