POLITIKA KAKOVOSTI

Naše poslanstvo je: Z izpolnjevanjem najvišjih standardov zagotavljati kvalitetne prevoze v cestnem
prometu.
Naša vizija postati vodilno prevozniško podjetje v državi, ki bo opravljalo cestne prevoze blaga.
S svojim znanjem in delom zagotavljamo visoko kakovostne ter učinkovite storitve. Z njimi
zadovoljujemo potrebe in pričakovanja lastnikov, kupcev in dobaviteljev. Zaposlenim zagotavljamo
ustvarjalno, varno in zdravo delovno okolje brez vplivov na zdravje zaposlenih. Podjetje PETEK
TRANSPORT d.o.o. se bo še naprej razvijalo v tehnološko sodobno, dobičkonosno, družbeno in
ekološko odgovorno podjetje. Nenehna skrb za kakovost storitev ter varovanje okolja s kar najmanjšim
možnim vplivom na okolje, je ena od temeljnih dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih in je sestavni
del strategije upravljanja podjetja.

Pri našem delu nas vodijo naše temeljne vrednote in sicer:
•

Integriteta in etika.

•

Izpolnjevanje pričakovanj naših odjemalcev.

•

izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev.

•

Družbena in okoljevarstvena odgovornost.

•

Učinkoviti procesi ter nenehne izboljšave na vseh področjih našega delovanja.

Zavezujemo se, da bomo:

1) skrbeli za varnost, ki je naša prioriteta. Ljudi, pošiljke, sredstva in okolje varujemo pred
poškodbami in škodljivimi vplivi.
2) delali odkrito in z zaupanjem v sebe in druge. Na težave gledamo kot izziv za njihovo rešitev.
Ugotavljamo vzroke neskladnosti in jih jemljemo kot priložnost za sprejem sistemskih ukrepov.
Naša tradicija in delavnost je temelj za kakovost in razvoj. S prijaznimi, zdravimi, varnimi in
zanesljivimi storitvami prispevamo h kakovosti življenja v Sloveniji in Evropi.
3) s spremljanjem trendov razvoja prevozniške dejavnosti zagotavljali kakovostne storitve ter
odgovorno ravnali upoštevajoč veljavno zakonodajo, strokovne standarde in načela trajnega
razvoja,
4) s pogoji dela in kompetentnostjo zaposlenih zagotavljali izvedbo ustreznih postopkov za
zagotavljanje varnosti in integritete živil med prevozom,
5) vodstvo zagotavlja potrebne vire, sredstva in ljudi ter je odgovorno za izvajanje politike
kakovosti in sistema vodenja kakovosti skladno z zakonskimi zahtevami in standardi kakovosti.
6) načrtovali merljive cilje kot sestavni del načrta poslovanja podjetja in preverjali njihovo
doseganje,
7) preverjali in upoštevali zahteve, potrebe in mnenja kupcev in dobaviteljev ter razvijali
partnerske odnose z njimi,

8) načrtovali in uvajali nove tehnologije in nove storitve v skladu s sodobnimi načeli zagotavljanja
kakovosti
9) izobraževali zaposlene in pogodbene izvajalce, ki opravljajo procese za PETEK TRANSPORT
d.o.o. o odgovornosti do kakovosti,
10) sodelovali z zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi javnostmi,
11) sodelovali z zainteresiranimi javnostmi, ter delovali kot družbeno in okoljsko odgovorno
podjetje,
12) nenehno spodbujali zavest pri zaposlenih in dobaviteljih o potrebi po stalnem izboljševanju na
področju kakovosti.
13) vsi zaposleni osebno odgovorni za kakovost svojega dela in izvajanje politike kakovosti.
Vodstvo se zaveda svoje posebne odgovornosti za kakovost in prispeva k njenem uresničevanju
in izboljševanju.
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