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Management

1.1

Kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid.

Deze beleidsverklaring geeft weer hoe wij de komende periode ons als bedrijf willen manifesteren. Het beleid
zal als basis gelden voor onze veiligheids-, kwaliteits- en milieudoelstellingen. Door het behalen van de
vooropgestelde doelstellingen, zal er op een zo goed mogelijke wijze invulling aan het beleid gegeven
worden. De doelstellingen zullen gedurende het jaar bewaakt worden middels meetpunten. Jaarlijks zullen
de doelstellingen en het beleid worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. Het MT ziet het als zijn
taak deze beleidsverklaring kenbaar te maken aan eigen personeel. Overige stakeholders en externen die
het beleid willen inzien, kunnen deze vinden op onze website: https://profinrg.nl/algemene-voorwaarden.
Profinergy B.V. streeft er met haar kwaliteits-, veiligheids- en milieu managementsysteem naar dat:
•
•
•
•
•

Ongelukken en persoonlijk letsel worden voorkomen;
Materiële en milieuschade worden voorkomen;
Wanneer mogelijk bij ongevallen/persoonlijk letsel, aangepast werk aangeboden wordt;
Continue verbetering op het gebied van kwaliteit- veiligheid en milieu gerealiseerd wordt;
Op verantwoorde wijze wordt omgegaan met grond-, hulp- en afvalstoffen

Hierbij vindt het MT het belangrijk dat de werkzaamheden op een veilige wijze worden uitgevoerd, klanten
tevreden zijn over de producten en diensten en milieuvervuiling voorkomen wordt. Om dit te realiseren wordt
er gebruik gemaakt van een bedrijfsbeheersysteem. Dit systeem is opgezet conform ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 en VCA**2017/6.0
Als organisatie willen wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving/compliance verplichtingen. Onze
missie en visie is dat we trachten onze goede prijs/kwaliteit verhouding op peil te houden door constant
voldoende kwaliteit aan onze klant te leveren en te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze
stakeholders.
Om kwaliteit en milieubewust handelen te borgen dienen medewerkers te beschikken over relevante
kwalificaties. Tevens worden de medewerkers voorzien in opleiding/cursus. Dit alles om de werkzaamheden
kwalitatief goed en veilig uit te kunnen voeren.
Deze integrale KAM zorg is een gezamenlijke taak van werkgever en werknemers. Door het ondertekenen
van deze verklaring, verklaart het MT daadwerkelijk betrokken te zijn bij het voeren van een actief en
effectief beleid welke gericht is op continue verbetering.
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