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 ( בע"מ1983מדיניות ניהול איכות משולבת גלובל רוטו שקע )

 

מוצר, בטיחות מוצר, איכות סביבה ואחריות    ( בע"מ מקיימת מערכת כוללת לניהול איכות1983גלובל רוטו שקע ) .1

הוסמכה להן  תקנים  ודרישות  תחיקתיות  לדרישות  התואמת   ,ISO 9001, ISO 22000, BRC)  חברתית 

SMETA, ISO 14001)  . 

2.  ( רוטו שקע  גלובל  ובטיחות מזון הנדרשת, תוך שאיפה 1983הנהלת  ( בע"מ מחוייבת לספק מוצרים באיכות 

 לשביעות רצון לקוחותיה. 

ואיכות   .3 ניהול האיכות, בטיחות מוצר  וקיום שוטף של מערכת  החברה מקצה את המשאבים הנחוצים להקמה 

 .לשיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות, בטיחות המוצר ואיכות הסביבההסביבה המוצהרת, תוך מגמה 

ההנהלה מקיימת מדיניות של שמירה על איכות הסביבה עפ"י דרישות חוק, ע"י עידוד וקידום צמצום זיהום אויר,   .4

סביבתיים מפגעים  וצמצום  אנרגיה  בצריכת  מיחזור, התייעלות  פסולת,  סביבתי   הפחתת  ניטור  מערכת  )כולל 

 .מוצגת באופן שוטף באתר איכות הסביבה(ה

ההנהלה פועלת לשמירה על זכויות אדם בכלל וזכויות עובדים בפרט וכן על בטיחות, בריאות והיגיינת עובדים,   .5

 בהתבסס על דרישות חוק ותקנים.

ניהול האיכות, בטיחות המוצר   .6 והטמעה של דרישות מערכת  רוטו שקע חותרת לשילוב  גלובל  ואיכות הנהלת 

 הסביבה בתהליכים העסקיים שהיא מקיימת.

פנימית עם העובדים בארגון להטמעת מדיניותה  .7 ותקשורת  רוטו שקע מקיימת פעולות הדרכה  גלובל  הנהלת 

 והגברת מעורבות העובדים ותרומתם לאפקטיביות של מערכת הניהול השונות הקיימות בארגון.  

לקוחותיה ויתר בעלי העניין בהקשר לאיכות ובטיחות מוצר, איכות גלובל רוטו שקע מקיימת תקשורת חיצונית עם   .8

 הסביבה ואחריות חברתית.

יעדים לאיכות ובטיחות   נקבעיםהמדיניות,    בהם נסקרתסקרי הנהלה תקופתיים,    מבצעתהנהלת גלובל רוטו שקע   .9

החברה ולביצוע    לבדיקת אפקטיביות והתאמתם לתכנית האסטרטגית של  נמדדים  היעדים.  ואיכות הסביבה  רמוצ

 שינויים במידת הצורך. 
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