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КОРПОРАТИВНА ПОЛИТИКА
Маркарт политиката е корпоративна политика која се заснова на нашиот интегриран систем за
управување кој ги исполнува последните барања на стандардите ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO
50001, ISO 45001 и TISAX, за квалитет, животна средина, енергија, безбедност и здравје при работа и
информатичка безбедност на секоја применлива Маркарт локација. Содржината на оваа политика ја
надополнува нашата корпоративна мисија.
Наша примарна цел е задоволни клиенти во однос на квалитет, навремена испорака и услуги, на
економски успешен и одржлив начин. Во исто време, посветени сме на постојанo подобрување на нашите
перформанси за животна средина и енергија како и на нашиот систем за управување со безбедност и
здравје при работа. На овој начин, во секое време нудиме работни места во безбедна и здрава средина
и овозможуваме највисоко ниво на безбедност на информациите.
Дополнително, сакаме да бидеме сигурни дека потребната количина на очекуваните производи и услуги
ќе биде испорачана во вистинско време, во соработка со нашите клиенти со стратегија 0 дефекти, во
сите фази на животниот циклус на производот.
Покрај тоа, ги исполнуваме барањата на клиентите кои се однесуваат на системот, заштитата на животната
средина, енергетската ефикасност, безбедноста при работа, здравствената заштита и безбедноста на
информациите. Усогласеноста со задолжителните обврски (закони, упатства и стандарди) е минимум
барање за нас.
Ние ги дефинираме односите со нашите добавувачи, партнери и сите други заинтересирани страни со
истите стандарди. За нас, притоа е важно да дејствуваме на начин кој е во согласност со квалитетот,
животната средина, енергијата, безбедноста и здравјето при работа, како и информатичката безбедност.
Со Маркарт Процесот на Подобрување (CIP) и Маркарт Процесот на Идеи (MIP) го стандардизиравме
нашиот процес за континуирано подобрување во целата компанија.
Користиме соодветни процеси за да ги постигнеме нашите цели за квалитет, животна средина, енергија,
безбедност и здравје при работа. Од аспект на енергијата, нашиот енергетски ефикасен дизајн, купување
и користење на ресурси, производи, услуги и постројки се основните критериуми за постигнување на
нашите цели. Во однос на животната средина, се насочуваме кон избор на материјали, производни
технологии кои се безбедни, еко пријателски, со ниски емисии, малку отпад и избегнување на загадувањето
на животната средина, кои се основните критериуми за достигнување на нашите цели. Во контекст на
ова, пријателските работни средини и услови се неопходни критериуми за нашата безбедност и здравје
при работа. Сето ова вклучува обврска за елиминирање на опасностите и минимизирање на ризиците
по здравјето и безбедноста.
Покрај тоа, нудиме соодветна рамка за консултација и учество на вработените или доколку е потребно
нивно застапништво.
Како резултат на фокусиран и континуиран процес на квалификација на вработените и преку годишните
анализи за нивниот перформанс, сигурни сме дека имаме вистински вработени на вистински позиции.
На овој начин и благодарение на систематските, превентивни мерки за безбедност и здравје при работа
ги задржуваме здравите, задоволни и мотивирани вработени кои се активни и иновативни на своите
позиции.
Менаџментот изјавува дека нашата корпоративна политика е задолжителна за целата компанија.
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