HSE Politika
FENNTARTHATÓSÁG
Tudatában vagyunk annak, hogy tevékenységünknek
összhangban kell lennie a gazdaságosággal, a környezettel,
és általában a közösség iránti felelősséggel, beleértve a
jövőbeli nemzedéket is. Ezért vállalatunk alapelve, hogy
figyeljünk az emberek egészségére és biztonságára; a
természetes és tiszta környezetre, illetve takarékoskodjunk az
erőforrásainkkal.

FELELŐSSÉG
Minden munkatárs feladata, hogy minimális szintre csökkentse
az emberekkel és a környezettel kapcsolatos kockázatokat,
továbbá betartsa a vonatkozó jogi és vállalati előírásokat. A
vezetés feladata ezen kívül, hogy felismerje és értékelje ezen
veszélyeket és meghozza a megfelelő intézkedéseket.

TERMÉKEK
Biztonságos, környezetbarát és energiatakarékos termékeket
tervezünk és gyártunk. Termékeinknek nincs negatív hatása
az emberek egészségére és biztonságára, továbbá úgy
kerülnek megtervezésre, hogy minimális szintre csökkentsük a
környezetvédelmi hatásokat a termékek teljes életciklusa alatt,
beleértve az újrahasznosítást és a hulladék ártalmatlanítást.

FOLYAMATOK
Folyamatainkat úgy alakítjuk ki, hogy amikor az gazdaságilag
kivitelezhető, az emberek egészsége és biztonsága legyen
előtérben és a lehető legkisebb legyen a környezetre gyakorolt
hatás. Felkészültünk a vészhelyzetekre is. Szállítóinkkal és
szolgáltatóinkkal történő közreműködés is ezen elvek alapján
valósul meg.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
Gyártási folyamatainkat rendszeresen ellenőrizzük az emberre
és a környezetre gyakorolt hatásuk tekintetében. A
munkavállalókkal és képviselőikkel folyamatosan konzultálunk.
Ezek alapján azonosítjuk a gyenge pontokat és a fejlesztési
lehetőségeket. Biztosítjuk továbbá, hogy hatékony
programokat hozzunk létre a munkabiztonságra, az emberek
egészségének megóvására és a környezet védelmére.
Ezen HSE politika érvényes a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. teljes működési területére. Telephelyünk fő
irányvonala, hogy a biztonság az első, ezért elsődleges célkitűzésünk a baleseti kockázatok kiküszöbölése, a biztonságos és
egészséges munkakörülmények és a folyamatos bővülés melletti fenntartható fejlődés biztosítása és az
energiaracionalizáláson keresztül történő relatív CO2 kibocsátás csökkentése.
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