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Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky produktů v požadované
kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Našim cílem je vysoký standard
kvality a zdravotní nezávadnosti potravin, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů odpovídající postavení
společnosti v potravinovém řetězci. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu
kvality, který vychází z kontextu organizace s ohledem na možná rizika a vedením společnosti je vyhlášená
tato
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která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci



budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě

Dodavatelé



budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
provádět transparentní výběrová řízení

Zaměstnanci





podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům
zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců dalším vzděláváním jak v technologiích, tak v oblasti hygieny,
bezpečnosti práce a systému kvality
všem zaměstnancům zdůrazňovat plnění požadavků zákazníků a dodržování pravidel správné
praxe při manipulaci se zmrazenými, chlazenými a ostatními potravinami.

Technologie a infrastruktura



aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši
organizaci
pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin řídit naše procesy a zabezpečovat jejich měření,
monitorování a analyzování v souladu s principy HACCP

Okolní prostředí



aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí
v dosahu společnosti
snižovat rizika poškození okolního životního prostředí

Vedení společnosti se zavazuje:




dodržovat výše uvedené zásady
všechny procesy realizovat v souladu s legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a
ekologickými podmínkami, které jsou určeny platnou legislativou ČR a EU
neustále zlepšovat systém managementu kvality.
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