HET BEDRIJFSBELEID VAN WITTUR
Gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit

Wittur Group is een van de grootste fabrikanten van onderdelen, modules en systemen voor de
liftindustrie. Het is onze missie om de leidende wereldwijde en lokale zakenpartner te zijn op het gebied
van

innovatieve

liftonderdelen

door

het

produceren

van

een

hoogwaardig,

consistent

bedrijfsmodel,consistente informatietechnologiesystemen en technologie voor transparantie en
foutloze uitvoering alsmede ÉÉN succesvolle cultuur belichaamd door een goed presterend en
verantwoordelijk team, dat zich altijd inzet voor:
Het naleven van alle juridische, wettelijke en andere vereisten alsmede het voldoen aan
productaansprakelijkheid, beleid en procedures van het bedrijf en het naleven van de toepasselijke
wetten betreffende vervuilende uitstoot in het milieu en het bewaken van de gezondheid en
veiligheid;
Het ontwikkelen van de beste mensen op basis van competentie, bewustzijn en motivatie; het erbij
betrekken van de eventuele vertegenwoordigers van de werknemers door middel van opleiding,
participatie, consultatie en effectieve communicatie. Opleiding bieden over de vereisten van het
managementsysteem en het communiceren van dit beleid aan de hele organisatie. Dit beleid
beschikbaar houden voor alle belangstellenden en betrokkenen.
Het verbeteren van de tevredenheid van klanten- en belanghebbenden, het overtreffen van hun
behoeften, het leveren van veilige producten en diensten met kwaliteit, concurrerende prijzen en
overeenkomstig de beste milieuvriendelijke werkwijze binnen het overeengekomen tijdschema en
de vereisten;
Het voorkomen van ziekten en ongevallen in onze vestigingen door middel van het proactief
vaststellen en beperken van risico's teneinde een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen;
Het minimaliseren van nadelige effecten op het milieu als gevolg van onze werkzaamheden door
natuurlijke hulpbronnen, het voorkomen van verontreiniging en afvalvermindering;

Het minimaliseren van nadelige gevolgen voor de operationele continuïteit door het vaststellen van
die activiteiten die noodzakelijk zijn voor het behoud van de organisatie en altijd klaar te zijn om ons
werk voort te zetten door het succesvol toepassen van de juiste herstelstrategieën en
risicobeperking;
Het ontwikkelen van de beste leveranciersrelatie die hen beter in staat stelt producten en diensten
te leveren in overeenstemming met de vereisten, zich richtend op het milieu, naleven van de
gezondheid en veiligheid en de ethische code en het zorgen voor een continue verbetering van het
bevoorradingsproces.
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Het voortdurend verbeteren van de effectiviteit van ons managementsysteem en het vaststellen van
doelstellingen die ons kunnen helpen bij ons streven naar Beste prestaties binnen onze klasse.

