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5.3 Politikker og målsætninger
Det er HYDRO-X A/S' overordnede kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik at opfylde politikker
og målsætninger gennem efterlevelse af nærværende kvalitetshåndbog.
Politikkerne og målsætningerne beskriver de overordnede principper, som kvalitetsstyringssystemet
er udarbejdet efter, samt de grundlæggende intentioner i det daglige arbejde med kvalitetsstyringen.
Det er HYDRO-X A/S´ politik/målsætning til stadighed at sikre, at
 Vore produkter altid opfattes som kvalitetsprodukter, uanset hvilket marked vi betjener, og uanset om de markedsførte produkter er af egen produktion, eller de er indkøbt til videresalg
 Vore produkter altid lever op til kundernes forventninger og behov
 Vi leverer til aftalt tid og sted, samt at vore produkter lever op til specificerede krav
 Vi betragter miljø og arbejdsmiljø som kvalitetsparametre, der indgår i alle kvalitets- og produktmæssige overvejelser
 Vi informerer kunder i sikker brug og bortskaffelse af vore produkter
 Vi som minimum overholder gældende lovkrav
 Vi identificerer og styrer miljø- og arbejdsmiljørisici
 Vi forebygger arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom for at fremme sikkerhed, sundhed og
trivsel for vore medarbejdere
 Vi tilstræber at minimere vores ressourceforbrug, udledninger og affaldsmængder set i forhold til
mængden af produceret færdigvare
 Vi forebygger forurening
 Alle vore aktiviteter gennemføres på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde såvel internt i HYDRO-X A/S som eksternt hos kunderne
 Vore medarbejdere får den nødvendige uddannelse, instruktion og oplæring for at kunne arbejde
kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt korrekt
 Vi fastsætter forbedringsmål for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø for en 3-års periode, og at målene
overvåges løbende ved de 2 årlige kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøudvalgsmøder
 Vi har et certificeret ledelsessystem der opfylder DS/EN ISO 9001:2008, DS/EN ISO
14001:2004 samt DS/OHSAS 18001:2008 (inkl. BEK. nr. 1191 af 09/10/2013)
Vores politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er tilgængelig for interessenter på vores hjemmeside.
Vores politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø bliver behandlet og evt. revideret en gang årligt af
KMA-udvalget på augustmødet.

