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POLITIKA KAKOVOSTI IN VARNOSTI PROIZVODOV TER RAVNANJA Z OKOLJEM
temelji na viziji, da Tovarna olja GEA d.o.o. želi postati priznan evropski proizvajalec rastlinskih olj,
majonez in proizvodov iz majonez.
Opredeljeno poslanstvo podjetja je proizvodnja visokokakovostnih in zdravstveno neoporečnih
izdelkov, ki temelji na načelih upravljanja kakovosti in varnosti hrane in na dobri proizvodni praksi.
❖
Proizvodni postopki so vodeni tako, da zdravje zaposlenih in okoliških prebivalcev ni
izpostavljeno nevarnostim, saj sledimo zahtevam svojih poslovnih procesov in jih nenehno
izboljšujemo.
❖
Vidiki varstva okolja in varnosti, zmanjševanje emisij, odpadkov in tveganj, manjša poraba
energentov in naravnih virov, so pomembna izhodišča načrtovanja poslovanja v podjetju.
❖
V podjetju zagotavljamo izpolnjevanje in obvladovanje veljavne zakonodaje, z namenom
izpolnjevanja obveznosti glede skladnosti delovanja podjetja in dajanja varnih, kakovostnih in okoljsko
sprejemljivih proizvodov na trg.
❖
S prepoznavanjem in uvajanjem sodobnih trendov si prizadevamo za nenehno izboljševanje
stanja na področju varnosti in kakovosti proizvodov ter ravnanja z okoljem in sprejemamo zavezo o
trajnostnem razvoju in varovanju okolja.
❖
Zagotavljamo postopke za komunikacijo z odjemalci in s tem razumevanje njihovih potreb in
zahtev in si prizadevamo za preseganje njihovih pričakovanj.
❖
Doseganje ciljev na področju kakovosti, varnosti proizvodov in procesov ter zdravja zaposlenih
in okolja stalno nadzorujemo in merimo ključne parametre. Z vodstvenimi pregledi in internimi
presojami se preprečujejo nepravilnosti, uvajajo izboljšave, se vrednoti učinkovitost sistema vodenja
kakovosti in učinkovitost ravnanja z okoljem.
❖
Zahtevano kakovost in varnost izdelkov ter ustrezen odnos do okolja uresničujemo s
pravočasnim preventivnim ukrepanjem, stalnim izobraževanjem, ciljnim usmerjanjem, z ustreznim
motiviranjem in etičnim odnosom do vseh zaposlenih in s tem gradimo kulturo zagotavljanja varnosti
živil.
Uresničevanje politike kakovosti, varnosti izdelkov in ravnanja z okoljem, ki je dostopna javnosti, je
odgovornost in zaveza vseh zaposlenih v podjetju.
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