A RUMED KFT INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKA
A RUMED KFT tevékenységének alapvető célja, hogy folyamatosan fejlessze és tökéletesítse
a kor követelményei, és a mindenkor érvényes szabályozások szerint a tevékenységét, amely
mindenkor előtérbe helyezi a megrendelők igényeit, valamint a környezet védelmét.
A minőség és környezetirányítási rendszerrel elköteleztük magunkat a minőségi és környezetet
védő munkavégzésre, a folyamatos fejlesztés mellett, törekedve megrendelőink igényeinek
megismerésére, kielégítésére, partnereink bizalmának erősítésére, szolgáltatásaink
színvonalának garantálására, piaci pozíciónk megtartására, növelésére, és arra, hogy minden
tekintetben megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak.
Az Integrált Irányítási rendszer működtetésével a következők betartását tartjuk szem
előtt:
• Az alapvető üzleti tevékenységeink mellett hasznot teremtsünk közvetlen környezetünk és
a társadalom számára!
• Munkatársaink kezdeményező szerepet vállaljanak az integrált irányítási rendszer
üzemeltetésében és folyamatos fejlesztésében.
• A társaság versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának
folyamatos erősítése.
• A vevői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása.
• A munkatársaink munkahelyi környezetének és az életkörülmények folyamatos javítása.
• Munkatársaink szakképzettségének, a minőség- és környezetközpontú irányítási
képzésének fejlesztése.
• a környezetszennyezés megelőzésére való törekvés,
• a társaságra vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérése és azok maradéktalan betartása,
• ellenőrizni és csökkenteni a működésünknek, illetve a szállítóink tevékenységeinek
környezeti hatásait,
• jó közérzetet biztosító munkahelyek fenntartása és fejlesztése,
• a tevékenység során használt technológiák és a technikai eszközök fejlesztése.
• A megrendelések, az árbevétel és az üzleti eredmények növelése.
• Nyereséges tevékenységgel és hatékony költséggazdálkodással a társaságunk minden
munkatársainak célja, megtartani a tulajdonosok bizalmát, kivívni megelégedettségüket!
Ennek érdekében, éves rendszerességgel felülvizsgáljuk és értékeljük a kockázatainkat, és a
nem megengedhető kockázatot jelentő veszélyforrások bekövetkezési valószínűségének vagy
hatásának csökkentésére intézkedéseket léptetünk életbe. Nem megengedhetőnek tekintjük azt
a kockázatot, ami:
• veszélyezteti a működésünk folytonosságát,
• a megrendelő, a munkatársak elégedettségét és közérzetét rontja.
Az Integrált Irányítási rendszer MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 szabványok
szerinti működtetésével és folyamatos fejlesztésével hozzájárulunk ahhoz, hogy a társaság
nyereségesen működjön, fejlődjön és elismertsége egyre szélesebb körben megvalósuljon. A
megfogalmazott célok teljesülését rendszeresen figyelemmel kísérjük és új célok
megfogalmazásával segítjük az Integrált Irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztését.
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