WITTUR’UN KURUMSAL POLİTİKASI
Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite

Wittur Group, asansör endüstrisindeki önde gelen bileşen, parça ve sistem üreticilerinden
biridir. Misyonumuz, yüksek performanslı ve sorumluluk sahibi bir ekip tarafından
şekillendirilen TEK bir kazanan kültür olmanın yanı sıra, tutarlı bir çalışma modeli, şeffaf ve
kusursuz uygulama için teknoloji ve bilgi teknolojisi sistemleri, birinci sınıf üretim yoluyla
yenilikçi asansör bileşenleri için #1 numaralı küresel-yerel iş ortağı olmaktır ve her zaman
şunlarla ilgilenmektedir:
Tüm yasal, düzenleyici ve diğer gerekliliklere uymanın yanı sıra ürün
yükümlülüğüne, şirketin politikalarına ve prosedürlerine ve çevredeki kirletici emisyonları
ile sağlık ve güvenlik korumasına ilişkin geçerli yasalara uygunluk;
Yetkinlik, farkındalık ve motivasyona dayalı olarak En İyi Kişileri Geliştirmek;
eğitim, katılım, danışma ve etkili iletişim yoluyla işgücünü ve işçi temsilcilerini
bulundukları yerlere dahil etmek. Yönetim Sistemi gereksinimleri konusunda eğitim
vermek ve bu politikayı tüm kuruluşa iletmek. Bu politikayı tüm ilgili tanımlanmış parçalar
için mevcut tutmak;
Müşteri ve paydaş memnuniyetini artırmak, ihtiyaçlarının üstüne çıkmak, kaliteli,
rekabetçi fiyatlarla güvenilir ürün ve hizmetler sunmak ve kararlaştırılan zamanlama ve
şartlar dahilinde çevre uygulamalarına en iyi şekilde uymak;
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için risk faktörlerinin ileriye dönük olarak
belirlenmesi ve azaltılması yoluyla tesislerimizdeki hastalıkları ve yaralanmaları
önlemek;
Doğal kaynakların korunması, kirliliğin önlenmesi ve atıkların azaltılması yoluyla
faaliyetlerimizden kaynaklanan çevreye olumsuz etkileri en aza indirmek;
Yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve En İyi Performans Sınıfı
arayışımıza yardımcı olmak için uygun amaçlar ve hedefler oluşturmak;

En iyi tedarikçinin gereksinimlere uygun olarak ürün ve hizmet sağlama kabiliyetini
artırmak, çevreye odaklanmak, sağlık, güvenlik ve etik kurallara uymak ve tedarik
sürecinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
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Kuruluşun ayakta kalması için bağlı olduğu faaliyetleri belirleyerek işlemsel sürekliliğin
olumsuz etkilerini en aza indirmek, uygun kurtarma stratejilerini ve risk azaltmayı
başarıyla uygulayarak işimizi sürdürmeye her zaman hazır olmak;

