Társasági Politika
A Harmat Kert Kft. alapításának és a működésének célja a zöld- és épített környezetünk fejlesztése,
gondozása. A társaság tevékenységében ezért meghatározó szerepet kapnak a kert- és parképítési és fenntartási munkák, játszóterek felújítása és építése, díszburkolatok kivitelezése, amelyeket felkészült
munkatársaink megbízóink és környezetük megelégedettségére, a mindenkor érvényes jogszabályoknak
megfelelve végeznek. A társaság tevékenységében így meg kíván felelni mind közvetlen megbízói
minőségi elvárásainak, mind tágabb környezetünk (pl. lakossági) minőségi és a környezet védelmére
vonatkozó általános igényeinek. Ezeken túl, természetesen fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink és a
munkavégzésünk környezetében lévő további személyek testi épségét, biztonságát és egészségének
megőrzését mindenkor biztosítsuk.
A fenti elvárásoknak megfelelve határoztuk el, hogy integrált irányítási rendszer kereti között kívánjuk
működtetni társaságunkat, amely a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelve vonatkozik:
- a minőség megvalósítására az ISO 9001;
- a környezettudatos munkavégzésre az ISO 14001;
- valamint a munkahelyi egészség és biztonság garantálására az ISO 45001;
szabványok alapján. Fontosnak tartjuk hogy a megbízóink, partnereink, munkatársaink és a további
érdeket felek ismerjék és elismerjék ezen törekvéseinket.
Munkáink alapvetően szolgáltató jellegéből kiindulva vállalkozásunk az alábbi általános elveket
fogalmazta meg, amelyek a továbbiakban keretül szolgálnak a konkrét minőségi, környezeti és
munkabiztonsági célok megfogalmazásához
➢ Megrendelőink, partnereink elégedettsége a legfőbb elismerés, folyamatos, jó minőségű
munkánkkal állandó és visszatérő partnereikké válhatunk.
➢ Munkáinkat rugalmasan, gyorsan és gazdaságosan kell szerveznünk a minőségi szolgáltatás
szerves részeként.
➢ Szakembereink napról-napra tapasztaltabban, nagy odafigyeléssel végezzék feladataikat,
nyitottan az új megoldásokra, szakmai fejlesztésekre.
➢ Folyamatosan figyelemmel kísérjük és betartjuk a tevékenységünkre vonatkozó jogi és egyéb
előírásokat.
➢ Minden folyamatunk során figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat, a
környezetszennyezés
megelőzését
tartva
elsődlegesnek,
tevékenységünk
pozitív
környezethatásait kiemelve.
➢ Egységes és átfogó megelőzési stratégiát alakítunk ki az egészségvédelem és biztonság
érdekében, amely kockázatértékelésen alapul, és kiterjed a társaság minden munkafolyamatára,
az alkalmazott technológiákra, gépekre és berendezésekre, valamint a munkaszervezésre
beleértve a szükséges védőeszközök biztosítását is. Mindenkor célnak tekintjük a tevékenységek
során azonosított veszélyek kiküszöbölését és a MEB-kockázatok csökkentését.
➢ Valamennyi munkavállalóinkkal megismertetjük a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, amelyek
biztosítják a biztonságos munkavégzést, és elvárjuk ezen előírások betartását. Rendszeres
konzultációt folytatunk munkavállalóinkkal és képviselőikkel a munkavédelmi kérdésekről.
➢ Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásaink színvonalát, környezetvédelmi teljesítményünket, elért
munkabiztonsági eredményeinket, valamint általában is integrált irányítási rendszerünket.
Mindezen szempontok figyelembevételével vállalkozásunkat egy fejlődőképes, a piacon elismert és
élmezőnybe tartozó szervezetté kívánjuk fejleszteni!
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