İSG, ÇEVRE, ENERJİ POLİTİKAMIZ


İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimi, Çevre Yönetimi, Enerji Yönetimi için tüm tehlikeleri
değerlendirip, riskleri belirler ve gerekli tedbirleri alarak çalışanlarımızın, taşeronlarımızın,
ziyaretçilerimizin, paydaşlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin korunmasını
sağlarız.



Sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için iş kazaları ve meslek hastalıkları
risklerini ortadan kaldırır veya en aza indiririz.



Atıklarımızı minimuma indirgeyerek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmalar yaparız.



Doğal kaynak kullanımını azaltmaya ve korumaya yönelik çalışmalar yaparız.



Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için ve çevremize zarar verebilecek sızıntı, dökülmeleri
ve gürültüyü önler ve sürekli iyileşme olması için çalışmalar yaparız.



Yasal mevzuat şartlarına ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.



Tüm çalışanlar olarak kuruluşumuzun en alt birimlerine kadar, İSG, Çevre, Enerji yönetim
sisteminin gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.



Çalışanların İSG ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak, alınacak kararlara aktif
katılımlarını sağlarız.



İSG, Çevre, Enerji kullanımı bilincini geliştirmek için çalışanlarımıza gereken eğitimleri verir,
kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapar ve sürekli iyileşme gerçekleştiririz.



İSG, Çevre, Enerji Yönetimini ve performansını izleyerek sürekli iyileştirme sağlamayı
taahhüt ederiz.



Can güvenliği söz konusu olan durumlarda, çalışma yapmak güvenli değilse yapılan işin
durdurulacağı bir yönetim anlayışı içinde çalışırız.



İSG, Çevre, Enerji Yönetim Politikamızı tüm paydaşlarımız ile paylaşır onların bu konudaki
yönetim sistemlerinin gelişmesi içinde katkıda bulunuruz.
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KALİTE, GIDA, TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ


Müşterilerimizi ve süreçlerimizi etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen
yaklaşımlarla yöneterek, mükemmeliyetçilik ilkesi kapsamında ürünlerimizi en uygun değerde
sunarız.



Faaliyet alanlarımıza ilişkin ve ISO 22000, ISO 9001, ISO 28001 standartlarının tüm yasal
şartlarına ve diğer şartlara uyarız.



Kültürel değerlere ve etik kurallara saygı gösterir ve açık iletişim kurarız.



Müşteri odaklı olup, iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlar ve müşteri
şikâyetlerini etkin olarak ele ele alırız.



Ürün güvenliğini ilke edinir, insan sağlığına uyun ürünler üretiriz.



Güvenlik Yönetimi için maksimum düzeyde güvenlik oluşturarak, Gümrük Örgütü Standartlar
Çerçevesi ve ulusal tedarik zinciri güvenliğine uyum programlar oluştururuz.



Güvenlik yönetimi programlarımızı hedeflerimiz ile destekleriz.



Tedarik zincirinde kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerinde ve iş süreçlerine dâhil olan iş ortaklarını
da dâhil ederek güvenlik tehditlerini tanımlar, riskleri değerlendir, kontrol eder ve azaltmak için
gerekli faaliyetleri gerçekleştiririz.



Tedarik zinciri güvenlik planı geliştirir ve uygularız.



Tedarik zincirine dâhil olan tüm güvenlik personeline güvenlikle ilgili görevleri konusunda eğitim
veririz.



Tüm çalışanlar olarak kuruluşumuzun en alt birimlerine kadar, Kalite, Gıda Güvenliği ve Tedarik
Zinciri Güvenliği yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.



Şirket performansı ve üretimin verimliliğini arttırmak için çalışmalar yaparız.



Çalışanlarını aktif katılıma özendir ve açık iletişim ortamı sağlarız.



Paydaşlarının, iş ortaklarımızın çıkarlarını gözeterek adil davranırız.



Çalışanların ve ürünlerinin güvenliği için taviz vermeyiz.



Bilgi güvenliği ilkelerine bağlı kalır, bilgi varlıklarını koruruz.



Kalite, Gıda Güvenliği, Tedarik Zinciri Güvenliği, Sistemleri standartlarının gerekliliklerine
uyarak, süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirir, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli
kaynakları temin eder ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 28001, ISO
22000 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygular ve sürekli gelişimini
taahhüt ederiz.
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VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİMİZ
Değerlerimiz;
-

Güvenilirlik

-

Müşteri Odaklılık

-

Kalite

-

Çalışkanlık

-

Disiplin

-

Çevre duyarlılığı

-

Dürüstlük

-

Yaratıcılık

-

Açıklık

Misyonumuz;
Müşterilerimize beklentilerini aşan, kaliteli ürünleri, hizmetle birlikte en ekonomik şekilde sunmak
ve kuruluşun sektörde yerini güçlendirmektir.

Vizyonumuz;
Dünyada sürekli iyileşen ve gelişen bir kuruluş olarak, sektörümüz içinde lider konumunda takip
edilmek, sektörü geliştirerek ürün çeşitliliğine yenilikler eklemek ve üretimi yeni teknolojiler ile
buluşturmak.
Cambro, dünya çapında gıda servisi endüstrisi için katma değerli ürünler geliştirerek, üretecek ve
pazarlayacaktır.
Müşterilerimize mükemmel kalitede ürün ve hizmet sunacağız.
Sürekli yeni ürünler akışı, temel ürünlerin pazar payının artırılması ve uluslararası pazarların
geliştirilmesi ile işimizi büyüteceğiz.
Cambro İmalatta, çeşitliliğe güç vermeyi taahhüt eder ve tüm çalışanlara ve adaylara ırk, renk, din,
cinsiyet, ulusal köken, yaş, engellilik veya genetik gözetmeksizin eşit istihdam fırsatları sağlar.

