הצהרת איכות וסביבה נען דן ג'יין השקיה בע"מ
בנען דן ג'יין עוסקים במשאב הטבע החיוני לחיים  -המים .ולכן ,נען דן ג'יין מתחייבת לספק מוצרים,
התקנות ושירותים ברמה ובאיכות הגבוהים ביותר העונים ואף עולים על ציפיות לקוחותינו .שמנו לנגד עינינו
את המטרות הבאות דרך מחויבותנו לתקני ניהול  ISO 9001מערכת האיכות וניהול הסביבה :ISO 14001
1 .1תרבות של התמקדות בלקוח :המטרה העיקרית של ארגוננו היא לספק שירותים ומוצרים
העונים ואף עולים על ציפיות וצרכי לקוחותינו.
2 .2שיפור מתמיד :אנו שואפים לשפר תמידית את המוצרים ,השירותים ,התהליכים והמערכות שלנו.
3 .3פעילות מתקנת :אנו פועלים תמידית לתקן ו/או למנוע מקרים של אי התאמות תוך הטמעת
חשיבה מבוססת סיכונים והזדמנויות.
4 .4פיתוח המשאב האנושי :תגבור המיומנויות של עובדינו באמצעות הדרכות ותוך הכרה שעובדינו
הם המשאב היקר ביותר של הארגון .אנו מעודדים עבודת צוות והתמקדות בציפיות וצרכי
לקוחותינו ובהצלחת החברה .פיתוח המשאב האנושי תוך הקניית סביבת עבודה אשר תתרום
בצורה מיטבית לביצועי העובד ,מתוך מטרה לשפר את איכות המוצר ,לעמוד בדרישות הלקוח
ולהעצים את שביעות רצונו.
5 .5עמידה בדרישות :פעילויות החברה מבוצעות בהתאם לדרישות הלקוח ,המוצר ,הטכנולוגיה ועל פי כל דין.
6 .6שמירה על הסביבה ומניעת זיהומים :אנו פועלים תוך מחויבות ושאיפה לשיפור מתמיד בתחום
הקיימות הסביבתית ע"י שימוש מושכל במשאבים טבעיים :שימור ,מחזור ,מניעת זיהום המים,
האוויר והקרקע.
7 .7חיזוק המודעות סביבתית :אנו מעודדים את עובדינו ללקיחת אחריות סביבתית.
8 .8גהות ובטיחות  :אנו שואפים תמידית לצמצום כל היבט של זיהום ,רעש ,ריח ופסולת ע"י
התקנת אמצעי בקרה חיוניים כמו-גם שימת דגש על אספקת תנאי עבודה נאותים לעובדינו.
9 .9מעורבות בקהילה :ההנהלה מעודדת התנדבות של עובדינו בקרב הקהילה כחלק מהפילוסופיה
הארגונית שלה.
1010הצלחה עסקית  :בכל הפעילות יילקח בחשבון החישוב הכלכלי ,ההצלחה העסקית של החברה
הכוללת הצלחת הלקוחות והספקים.
 .11הצבת דוגמא אישית :אנו מודעים לכך שהשגת המטרות אפשרית רק במידה ויש מעורבות
ומחויבות בקידום האיכות אצל כל העובדים בכל הרמות של הארגון.
 .12השקיה יעילה וחיסכון במים :נען דן ג'יין מתחייבת לשים דגש על השקיה יעילה וחיסכון במים
הן בפיתוח המוצרים והן בתכנון מערכות השקיה לפרויקטים.
אנו נדאג שמדיניות זאת תופץ ותהיה מובנת ,מיושמת ונגישה לכל אחד ואחת מצוות עובדינו.
על החתום סודאקר מדילה ,מנכ"ל
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