R E C YC L I N G

Kekkilä kontserni QEHS-tegevuskava

(Q) kvaliteet, (E) keskkond, (H) tervis, (S) ohutus

Kekkilä kontserni QHES tegevuskavas kirjeldatakse meie

rina tugineme oma tegevuses ja atraktiivsuses põhjalikule

tegevuspõhimõtteid kvaliteedi, keskkonna, tervise ja ohutu-

arusaamale sellest, millised on meie toodete lõppkasutajad.

sega seotud küsimustes. Järgime seda kõigis riikides, kus

Juhime oma tegevust selliselt, et suudaksime ette aimata

tegutseme. Tegevuskava ja selle elluviimist juhitakse meie

oma klientide vajadusi. Peame vastutustunnet ja toodete

juhtimissüsteemi, väärtushinnangute, käitumiskoodeksi ja

head kvaliteeti oma tegevuse jätkamise seisukohast ülioluli-

eesmärkide alusel. Töötajad on kaasatud pideva täiustami-

seks. Täiustame pidevalt oma tegevusi ja tooteid – enneta-

se protsessi. Nad annavad oma panuse ettevõtte tegevuse

valt ning innovatiivselt. Püstitame eesmärke, hindame oma

arendamisse ning neid julgustatakse tegema tähelepane-

tulemuslikkust, reageerime koheselt klientide vajadustele,

kuid ja esitama ettepanekuid tegevuse parandamiseks.

teeme vajalikke parandusi ja kasutame ennetavaid meetmeid. Meie pakutavad tooted on teaduslikult uuritud ning

Kekkilä kontserni kvaliteedi, keskkonna, tervise ja ohu-

need on ohutud ja usaldusväärsed.

tuse tegevuskava, millele on pühendunud nii juhtkond
kui ka kogu personal.
•

Keskkondlik vastutus

Järgime kohalikke õigusakte ja tegutseme nendele
vastavalt

•

Meie tooted vastavad koos klientidega kokku
lepitud kvaliteedinõuetele

Meie eesmärk on keskkonda kaitsta. Jälgime kogu aeg
oma tegevuse keskkonnamõju ja püüame seda vähendada,
proovides seejuures pidevalt saavutada paremaid tulemusi.
Ennetame keskkonna olukorra halvenemist ning jälgime

•

Soosime tootearenduses jätkusuutlikke lahendusi.

•

Vähendame oma tegevuse keskkonnamõjusid nii

ühed esimesed, kes tegelevad turbatootmisega vastu-

palju kui võimalik

tustundlikult, ning kasutame selleks parimat võimalikku

•

Meie eesmärk on oma tegevust pidevalt täiustada

tehnikat (BAT) ja parimaid võimalikke tavasid.

•

Töötajad on meie kõige olulisem ressurss ja me
keskendume heaolule töökohal

•

ja vähendame oma tegevuse keskkonnakoormust. Oleme

Töötervishoid ja tööohutus

Me ei tee tööohutuse küsimustes kompromisse

Kvaliteet – tugineme pidevale täiustamisele

wakume oma töötajatele, partneritele ja külastajatele ohutut
ning tervislikku töökeskkonda, kasutades selleks meetodeid, mis aitavad ära hoida õnnetusi ja soodustavad heaolu

Püüame vastata oma klientide väga erinevatele vajadus-

loomist töökohal. Kasutame oma juhiseid ja töötajate päde-

tele, et tagada nende maksimaalne lojaalsus ja olla oma

vust, et tuvastada ning minimeerida riske ja ohtusid. Meie

põhiklientidele kõige hinnatum pikaajaline partner. Partne-

eesmärk on, et õnnetusi ei juhtuks üldse!

Meie ambitsioon: Kasvamise rõõm
Meie visioon: Usaldusväärseim partner kasvamisel
Meie väärtused: Üheskoos, usaldus, väledus ja fookus

