1. 7. 2017

Integrovaná politika
systému řízení
kvality, ochrany zdraví při práci,
ekologie a energetiky

Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Pavel Pěnička

Jürgen Behnke

CEO Siemens
Elektromotory
Mohelnice

CFO Siemens
Elektromotory
Mohelnice

Tato integrovaná politika je nedílnou součástí pracovního života, management ji aktivně
řídí a podporuje, její implementace je tedy
přirozenou součástí chodu závodu. Ve všech
deklarovaných oblastech (kvalita, bezpečnost
a ochrana zdraví při práci, ekologie a energetika) postupujeme podle jednotných zásad:
dodržujeme požadavky všech zainteresovaných stran; plně dodržujeme veškerá právními
předpisy stanovená pravidla. Formou interních a externích auditů pravidelně prověřujeme soulad s právními předpisy a své technické
a organizační postupy; díky cílům a měřeným
ukazatelům, které systematicky sledujeme
a vyhodnocujeme, neustále zlepšujeme
procesy a činnosti. Naše strategické cíle jsou
transparentní a zaměstnanci jsou pravidelně
seznamováni se stavem jejich plnění.

Od svých obchodních partnerů a dodavatelů
vyžadujeme, aby jednali podle stejných zásad
jako my. Nežádoucímu jednání a chování
ve všech oblastech předcházíme definováním
vhodných opatření a pracujeme tak, jako by
každý z nás byl vlastníkem části naší společnosti, tedy v souladu s korporátní myšlenkou
Ownership Culture.
Našim zákazníkům nabízíme elektromotory,
komponenty a služby, které pro ně mají
maximální užitek – jsou dostupné, vysoce
produktivní a energeticky účinné. Plníme
jejich požadavky a intenzivně s nimi spolu-pracujeme. Prvotřídní kvalita elektromotorů
je naší nejvyšší prioritou, i proto se zavazujeme ji neustále sledovat, měřit, vyhodnocovat
a díky těmto systematickým krokům zvyšovat
spokojenost zákazníků a posilovat jejich
důvěru v nás. Zpětná vazba od zákazníků
a od mezinárodní servisní organizace
Siemens nám pomáhá naplňovat náš závazek
kontinuálního zlepšování našich produktů,
služeb a procesů. Integrací Siemens Production System a principů Industry 4.0 budujeme štíhlý a moderní závod s jednoduššími,
transparentními a efektivnějšími procesy,
které jsou pro náš trvalý růst klíčové. Také
naši dodavatelé, často špičky ve svých
oborech podnikání, významně přispívají
ke spokojenosti zákazníků, musí být tedy
schopni garantovat stejnou kvalitu jako
společnost Siemens. I proto se je snažíme
optimálně začlenit do svých procesů.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí
jsou pro nás stejně důležité jako naše ekonomické výsledky. Naší prioritou je vytvářet
na všech pracovištích podmínky pro bezpečnou
práci, která neohrožuje zdraví zaměstnanců.
Chceme, aby se naši zaměstnanci vraceli
z práce ve stejné kondici, v jaké zahájili svůj
pracovní den, což je hlavním mottem Zero
Harm Culture, projektu nulové tolerance
k nehodám. Před každou změnou technologie,
používaných materiálů a pracovních postupů
aktivně vyhledáváme rizika a předcházíme jim
tvorbou preventivních opatření. Poskytujeme
pravdivé informace o činnostech společnosti
všem zainteresovaným stranám tak, aby mohly
objektivně posoudit naše úsilí při tvorbě zdraví
neohrožujícího a bezpečného pracovního
prostředí. Naše zaměstnance podporujeme
v posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví.
S přírodními zdroji zacházíme šetrně – již při
vývoji výrobku prověřujeme možná zatížení
životního prostředí a energetickou nenáročnost.
Naším cílem je zabránit poškozování životního
prostředí nebo ho v rámci platných předpisů
snížit na minimum. Energeticky a ekologicky
uvědomělé jednání je pro každého zaměstnance samozřejmostí, díky čemuž se nám daří
kontinuálně snižovat spotřebu energií a dalších
zdrojů. Naši zákazníci vědí, že produkty
Siemens jsou ekologicky nezávadné a dostávají
od nás informace, jak s nimi mají s ohledem
na životní prostředí správně zacházet.

