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Az Alcufer Kft. minőség- és környezetvédelmi politikája
Az Alcufer Kft. vezetésének legfőbb célja, hogy szolgáltatóként a vevők igényeinek kielégítéséért
mindent megtegyen. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a következőket:
 magas szintű szakismeret (mind kereskedelmi, mind műszaki vonatkozásban);
 korrekt, megbízható kapcsolatok kiépítése és fenntartása Vevőinkkel;
 megfelelő tárgyalókészség;
 minden esetben udvarias, gyors és segítőkész magatartás.
Kiemelten fontosnak tartjuk a lehetséges Vevőkör pontos ismeretét, beleértve a személyes
kapcsolattartást is. Stabil, és lehetőség szerint bővülő vevőkapcsolataink érdekében a piaci
igényekhez igazodó, rugalmas árpolitikát folytatunk, és mindig biztosítjuk a kért szállítási
határidő, minőség és mennyiség pontos betartását.
Hasonló módon gondolkodunk a beszállítóinkkal kapcsolatban is, hiszen vevőink magas szintű
kiszolgálása csak úgy képzelhető el, ha stabil beszállítói háttérrel rendelkezünk, az Ő
elégedettségüket is megtartva, velük szorosan együttműködve dolgozunk.
A fentiekben vázolt sokoldalú igények teljesítését az Alcufer Kft. jól képzett szakembergárdája
biztosítja. Ehhez minden feltételt biztosítunk a számukra, beleértve:
 az egyértelmű szervezeti felépítést és feladatlebontást;
 az ehhez rendelt világos döntési szinteket;
 az ennek megfelelő önállóságot és felelősségvállalást;
 és a folyamatos szakmai képzést.
Munkatársaink egymás közötti viszonyát a kölcsönösen jó kapcsolat, egymás iránti bizalom,
segítőkészség és megbecsülés jellemzi.
Ezen tényezők együttes érvényesülése biztosítja az Alcufer Kft. megszokott, pozitív arculatát.
Vállalatunk jövőjét a folyamatos korszerűsítésben, a piaci lehetőségek maximális kihasználásában
és a gyors reagáló-készségében látjuk.
Ennek érdekében tudatosan fejlesztjük szervezetünk dinamizmusát, a változó helyzethez való
alkalmazkodási képességünket, munkatársaink kreativitását.
Az Alcufer Kft. további fejlődése, tevékenységünk gazdaságossága a biztosíték, amely
munkatársainknak a mindenkori megélhetést, a biztos jövőt jelenti.
A jövőre gondolva elhatározott szándékunk, hogy a folyamatosan fejlődő újrahasznosítási
tevékenységet folytassunk, amely maga is hozzájárul a környezetvédelemhez oly módon, hogy mi
magunk is óvjuk szűkebb környezetünket.
Tevékenységünket a fenntartható fejlődés elvei szerint, a környezettel összhangban folytatjuk.
Vállalatunk felismerte, hogy hosszú távon csakis a vevő elégedettségének fokozása, a teljes
környezet, dolgozóink és a társadalom megfelelő védelme mellett lehet működni.
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A környezet - beleértve magát az embert is - védelmét és teljesítményünk folyamatos minőségi és
környezetvédelmi javítását egyik fő feladatunknak tekintjük.
Ennek érdekében a következők mellett köteleztük el magunkat:
 Tevékenységeink és termékeink feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak és más vállalt
kötelezettségeinknek.
 Rendszeresen felülvizsgáljuk tevékenységeink környezeti hatásait és azt, hogy a jelentős
kedvezőtlen hatások milyen eszközökkel csökkenthetők.
 Tevékenységünk során, ahol csak lehetséges, a fő hangsúlyt a környezetszennyezés
megelőzésére helyezzük.
 Figyelemmel kísérjük a minőségpolitika végrehajtását.
 Alvállalkozóink minőség- és környezetvédelmi teljesítményét értékeljük, és figyelembe
vesszük kiválasztásuknál.
 Minden tervező és kivitelező munka során figyelembe vesszük a környezetet és a
munkavállalókat.
 Az új projektek beindítása előtt annak környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk és
törekszünk
a
tudományos-technikai
fejlődés
környezet-,
munka-,
tűzés
egészségvédelemmel kapcsolatos eredményeinek folyamatos beépítésére.
 Rendkívüli események alkalmával követendő eljárásokra, a helyrehozhatatlan környezeti
károsodás megelőzésére tervet készítünk és azt a munkavállalókkal ismertetjük.
 Elősegítjük az alkalmazottak és a vezetők minőség- és környezettudatosságának fejlődését
és fejlesztjük a minőségi és környezetvédelmi irányultságot (attitűdöt).
 Hatékony környezet-, munka-, tűz- és egészségvédelmi képzést és oktatást végzünk.
Stratégiai minőség- és környezeti céljaink:
 Kiemelt figyelmet fordítunk hulladékgazdálkodásunk javítására, a keletkezett hulladékok
mennyiségének csökkentésére, az újrafelhasználás arányának növelésére.
 Fokozottan figyelünk a bennünket körülvevő természetes élővizek védelmére.
 Mindent megteszünk az esetleges vészhelyzetek biztos megelőzésére.
 Kiemelt figyelmet fordítunk a természeti erőforrások (anyagok és energia) hatékony
felhasználására.
 Vevőinket hozzáértő módon szolgáljuk ki, törekszünk a hibák és reklamációk
megszüntetésére.
 Folyamatos fejlesztéseket végzünk a piaci igények túlszárnyalása érdekében, mindezt
egészséges és eredményorientált ütemben.
 A vezetés elkötelezettsége mellett partneri kapcsolatokra törekszünk beszállítóinkkal és
alvállalkozóinkkal.
 A környezetvédelmi hatóságokkal és egyéb, környezetvédelemi szervezetekkel
együttműködve elősegítjük a körülöttünk lévő természetes és mesterséges környezet
hatékony megóvását és védelmét.
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