WITTUR’ un KURUMSAL POLİTİKASI
Sürdürülebilirlik, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite

Wittur Group, asansör sektöründe önde gelen bileşen, modül ve sistem üreticilerinden
biridir.
"Asansör Sektörünü İlerletmek" amacıyla hareket eden Wittur'un uzman ekibi, her
türlü asansör projesi için her zaman en iyi çözümü sunmak ve sektörün geleceğini
inşa etmek için küresel ve yerel ortaklarla birlikte çalışmaktadır.
Wittur, müşterilerinin karşılaştığı zorluklarla ilgili her şeyi bilerek ve bu uzmanlığı pratik
çözümlere
dönüştürerek,
teknolojiye
ve
yeniliğe
yatırım
yaparak,
organizasyonumuzun tüm alanlarında sürekli iyileştirme zihniyetiyle çalışarak
asansörlerin çalışmasını sağlar.
Wittur tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik kültürüne bağlıdır:
tedarikçiler, ortaklar, çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlar.
Wittur, faaliyetlerinin çalışanlar ve faaliyet gösterdikleri toplumlar başta olmak
üzere insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini aktif bir şekilde yöneterek İnsanları
ve Çevreyi korur.
Wittur, her gün karar alma süreçlerini yönlendiren "yeşil" hedefler belirleyerek
ve tüm yaşam döngüleri boyunca ürünleriyle ilgili tüm çevresel unsurları
yöneterek faaliyetlerinin çevresel ve sosyal olumlu etkisini artırmayı
amaçlamaktadır.
Wittur, sürdürülebilir ürün tasarımı ve ürün geliştirmeye odaklanarak, tüm
ortaklarımızın geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmasını, enerji tüketimini
azaltmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve malzemelere güvenmesini ve
en yüksek sağlık, çevre, güvenlik ve çalışma standartlarına uymasını
sağlayarak tedarikçilerini dahil eder ve değer sağlayan bir tedarik zinciri
oluşturmaya çalışır.
Wittur, tüm yasal, düzenleyici ve diğer gerekliliklere uymanın yanı sıra ürün
sorumluluğu, şirket politikaları ve prosedürleri ile çevreye kirletici emisyonlar
ve sağlık ve güvenlik koruması ile ilgili yürürlükteki yasalara uymaktadır.
Wittur, yetkinlik, farkındalık ve motivasyona dayalı olarak En İyi İnsanları
geliştirir; eğitim, katılım, danışma ve etkili iletişim yoluyla işgücünü ve var
oldukları yerlerde işçi temsilcilerini dahil eder. Wittur, Yönetim Sistemi
gereklilikleri hakkında eğitim verir ve bu politikayı tüm organizasyona iletir ve
ilgili tüm tanımlanmış bölümler için kullanılabilir hale getirir.
Wittur, müşterilerin ve paydaşların ihtiyaçlarını aşarak, kaliteli, rekabetçi
fiyatlarla güvenli ürünler ve hizmetler sunarak ve kararlaştırılan zamanlama ve
gereklilikler dahilinde en iyi çevresel uygulamalara uyarak onların
memnuniyetini her zaman artırmayı taahhüt eder.
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WITTUR’s CORPORATE POLICY

Sustainability, Health, Safety, Environment and Quality Policy

Wittur, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için risk faktörlerinin
proaktif bir şekilde belirlenmesi ve azaltılması yoluyla tesislerimizde hastalık
ve yaralanmaları önlemek için aktif olarak faaliyet göstermektedir.
Wittur, doğal kaynakların korunması, kirliliğin önlenmesi ve atıkların
azaltılması yoluyla faaliyetlerinden kaynaklanan Çevre üzerindeki olumsuz
etkileri en aza indirir.
Wittur, yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak geliştirir ve “Sınıfının En
İyisi“ performans arayışını sürdürmek için uygun hedef ve amaçlar belirler.
Wittur, kuruluşun hayatta kalması için bağlı olduğu faaliyetleri belirleyerek ve
ihtiyaç halinde uygun kurtarma stratejilerini ve risk azaltmayı başarılı bir
şekilde uygulamak için her zaman hazır ve nazır olarak paydaşlarına iş
sürekliliğini garanti etmeyi taahhüt eder.
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