Politika firmy Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Vedení společnosti stanovilo na základě svého poslání, své vize a po roční zkušenosti
s integrovaným systémem řízení tuto politiku:
Trvalé dosahování vysoké kvality produktů z podnikatelské činnosti, bezpečnost práce a
ochrana zdraví zaměstnanců spolu s aktivním přístupem k péči o ochranu životního prostředí
jsou základní pilíře úspěšného podnikání firmy „Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.“
Základní myšlenkou politiky je rychlá a kvalitní výstavba vedoucí k maximální spokojenosti
zákazníka a současně k maximálnímu zisku společnosti umožňující její rozvoj.
Přitom vedení společnosti vychází z uvědomění si vlastní odpovědnosti za ochranu životního
prostředí a za snižování negativních ekologických dopadů v místech a regionech podnikání
společnosti.
Naše politika je postavena na těchto tezích:
-

Naší ambicí je stát se středně velkou firmou s funkčním systémem managementu jakosti a
environmentu, která je schopná velmi operativně uspokojit veškeré požadavky zákazníka
v oblastech naší podnikatelské činnosti:
o provádění staveb, jejich změn a odstraňování
o inženýrská činnost v oblasti stavebnictví
o zámečnictví
o silniční motorová doprava nákladní
o provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
o provozování vodovodů a kanalizací

-

Vedení společnosti podporuje vývoj a zlepšování systému managementu jakosti a
environmentu, neboť to pro nás znamená udržet si dlouhodobé a významné zákazníky při
minimálních vlastních nákladech a ohleduplném chování k životnímu prostředí

-

V dodavatelském řetězci dbáme jak na jakost nakupovaného materiálu a služeb, tak i na
šetrné chování našich dodavatelů vůči životnímu prostředí, neboť nelze dosáhnout jakosti
námi realizovaných staveb bez jakosti výrobků a služeb našich dodavatelů.

-

Všichni zaměstnanci jsou povinni trvale a důsledně dodržovat požadavky, ustanovení a
nařízení platné legislativy v oblasti jakosti a ochrany životního prostředí

-

Každý zaměstnanec naší společnosti se podílí na jakosti díla. Uplatňováním osobní
odpovědnosti každého pracovníka, pravidelným seznamováním s hospodářskou situací a
jejich odborným proškolováním budujeme kolektiv kvalifikovaných pracovníků, který si
je vědom své sounáležitosti se společností.

-

Všechny zakázky realizovat v očekávané jakosti a podle přání zákazníka při dodržení
nezbytné efektivity výstavby umožňující další růst společnosti

-

Preventivními opatřeními systematicky předcházet znečišťování a poškozování životního
prostředí, jakož i případným haváriím s negativními dopady a nevratnými důsledky na
životní prostředí

-

Zvětšit podíl realizovaných staveb pro stálé zákazníky, který při dodržení stanovených
požadavků na jakost a na plánované náklady umožní stabilní odbyt

-

V technické přípravě realizovat nové poznatky ze současných technologií, používat
materiály s nejlepšími vlastnostmi a uplatňovat zkušenosti získané z dříve realizovaných
zakázek

-

Motivovat a vzdělávat všechny zaměstnance k dodržování vyhlášených zásad péče o
životní prostředí tak, aby jejich přístup byl aktivní, podmíněný vlastním osobním zájmem
a uvědoměním

-

Sledovat vývoj v oblasti stavebnictví, osvojovat si nové poznatky, projekty, technologické
postupy a materiály šetrnější k životnímu prostředí a upřednostňovat jejich využívání
v rámci podnikatelské činnosti společnosti

-

Minimalizovat vlastní náklady, zejména při skladování, přípravě materiálu a manipulaci
s ním během přípravy ve vlastních prostorách, ale i na stavbě

-

Pečlivě vyhodnocovat příčiny a následky událostí, které měly nebo by mohly mít
negativní dopad na jakost díla a na životní prostředí včetně přísné kontroly dodržování
přijatých opatření k zamezení možnosti opakování

-

Dokonalou koordinací stavebních prací s dodavateli dosahovat plnění všech zakázek
v předepsané jakosti a termínech, což od nás očekává přímý i konečný zákazník
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