
MŰKÖDÉSPOLITIKA

Társaságunk, az Alluvion Kft. országos hulladékgyűjtést végez elsősorban a Dél-dunántúli régióban, Kaposváron és annak vonzáskörzetében. 

Fő tevékenységünk az ipari  termelés során képződő nem veszélyes hulladékok szállítása,  gyűjtése.  Az általunk átvett és elszállított hulladékot a
telephelyeinken előkezeljük, válogatjuk, hasznosítjuk, majd ezt követően stratégiai végártalmatlanító partnereinknél végártalmatlanítjuk.  

Küldetésünk: A hulladékgazdálkodási szolgáltatások piacvezetőjévé válni a működési területeinken, amelyet a legmagasabb szintű szolgáltatási és
biztonsági minőségi előírások fenntartásával érünk el, piaci versenyképes árakon. 

Mindezt úgy végezzük, hogy;

 Befektetünk  a  személyzetünkbe  és  az  infrastruktúránkba  a  működésünk  hatékonyságának  maximalizálása  érdekében,  lehetővé  téve
számunkra, hogy a legjobb ár-értékű ajánlatot kínáljuk ügyfeleinknek. 

 Az innováció és a változás kultúrájának elősegítésével, ügyfeleink igényeire összpontosítunk.

 A  beszállítókkal,  alvállalkozókkal,  tanácsadókkal  és  ügyfelekkel  fenntartott  kapcsolatainkban  a  legmagasabb  szintű  professzionalizmus,
integritás, őszinteség és tisztességesség fenntartásával. 

 Vállalkozásunk hosszú élettartamának biztosítása akvizícióval, organikus növekedéssel az ügyfelek megtartása révén.

 Munkatársaink,  illetve  az  együttműködő  partnereink  számára,  akik  a  tevékenységünkkel  kapcsolatba  kerülnek  a  telephelyünkön,
munkaterületeinken, a biztonságot meg tudjuk teremteni, a kockázatokat a elfogadható szintre tudjuk csökkenteni. 

 Kiemelt figyelemmel kezeljük az egészségkárosodások megelőzését a hulladékok gyűjtése, szállítása terén.

Társaságunk a megfelelő engedélyek és szakmai tapasztalatok birtokában, a vonatkozó környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával végzi
tevékenységét, gyakorlati  működését  -  a  költségek  figyelembevételével  -  folyamatosan  fejleszti  az  elérhető  legjobb  technika,  technológia
alkalmazásával.

Eszközparkunk karbantartásával és szabályozott állapotellenőrzésével, megelőzzük a meghibásodásokból adódó késedelmes, illetve hibás teljesítést,
illetve az indokolatlan mértékű környezetterhelést, valamint az elhasználódásból-meghibásodásból adódó baleseteket, veszélyes eseteket.  

Üzleti folyamatainkat, műszaki minőség és a környezetirányítás folyamatos biztosításához kapcsolódó szolgáltatásainkat  a vezetés biztosítja, ennek
érvényesítése megfelelő, cégen belüli támogatást és ösztönzést kap, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív
ellenőrzések működjenek, valamint visszacsatolással ez a politika fennmaradjon, teljesüljön.

A fenti célok elérése érdekében a vezetés a következőkre kiemelt figyelmet fordít:

 A Társaság minden szintjén erősíteni kell az elkötelezettséget, és a felelősségérzetet a környezeti szennyezések és az események (balesetek,
veszélyhelyzetek) megelőzését és csökkentését illetően. 

 Biztosítani kell a környezeti és munkabiztonsági érdekeket szolgáló együttműködést az érdekelt felekkel (hatóságokkal, önkormányzatokkal,
társadalmi szervezetekkel, lakossággal stb.).

 Minden bevezetés előtt álló új tevékenységünk környezetre és a munkabiztonságra gyakorolt hatását fel kell mérni. Törekedni kell arra, hogy
az újonnan bevezetésre kerülő technológiák a régeiknél környezetkímélőbbek, illetve biztonságosabbak legyenek.

 A Társaság keresi a lehetőségeket a begyűjtés során keletkező hulladék kezelési technológiák folyamatos javítására, hogy azok hatása a
környezetet kevésbé terhelje.

 Telephelyeinken, illetve a begyűjtés és a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységünket érintően munkát végző alvállalkozóinktól el kell várni,
hogy a környezeti tényezőket és a munkabiztonságot illetően társaságunk belső szabályait alkalmazzák.

 Gondoskodni  kell  a  Társaság  tevékenysége  során  keletkező  hulladékok  és  veszélyes  hulladékok  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő
kezeléséről.

A vezetés a minőség- és környezetirányítási és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerének teljesülésének, fenntartásának, és
fejlődésének biztosítékát látja abban, hogy e politikákat a belső nyilvánosság elé tárja.
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