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Pro působení naší organizace na trhu je velmi důležité získání, udržení a upevnění důvěry tuzemských a zahraničních zákazníků v kvalifikaci a schopnosti organizace
poskytovat vysoce kvalitní služby odpovídající nejen českému, ale i evropskému standardu převážně z oblasti autodopravy sypkých hmot a realizace zemních prací
s přihlédnutím na životní prostředí a bezpečnost při práci.
KVALITA
poskytnout všem svým klientům realizaci služeb autodopravy a zemních prací nejvyšší kvality;
zabezpečovat potřebné zdroje na financování aktivit organizace v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
FLEXIBILITA
operativně se přizpůsobit potřebám trhu, řešit a systémově řídit malé i střední zakázky vlastními kapacitami, stejně tak zabezpečit např. pomocí subdodavatelů i
zakázky většího rozsahu.
POŽADAVKY
plnit veškeré potřeby a očekávání zákazníka vztahující se ke službám a produktům organizace, včetně předpisů a zákonných požadavků a to zejména v oblasti ochrany
životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce při realizaci staveb a s tím spojené snížení možných vlivů technologických postupů;
zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o pracovníky.
PREVENCE
pro zvýšení kvality poskytovaných služeb se chovat preventivně a zodpovědně;
zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik s ohledem na prevenci havárií, vzniku úrazů a poškození zdraví, informovat o nich
pracovníky a ostatní dotčené subjekty.
KOMPETENTNOST
zajišťovat a zvyšovat kompetence pracovníků tak, aby dostáli potřebným požadavkům organizace;
vzdělávat, školit, motivovat pracovníky na všech pozicích a informovat je o environmentálních dopadech a rizicích jejich práce.
ZLEPŠOVÁNÍ
zdokonalovat systém prevence a neustále se zlepšovat v rámci svých cílů, cílových hodnot a programů všech tří systémů;
snaha o úsporu surovin, snížení negativního vlivu organizace na životní prostředí;
spolupracovat s pracovníky, státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně organizace a prevence vzniku možných následků havárií důsledným využíváním
všech forem vnitřní i vnější komunikace, propagace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.
V Brně dne 15.1.2013
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