Vezetői nyilatkozat az Integrált Irányítási Rendszer Politikájáról
A Grundfos Csoport tagjaként a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. üzleti sikereinek elérése és fenntartása érdekében kinyilvánítja elkötelezettségét arra, hogy:
•

sikeresen fejlesszünk, gyártsunk és értékesítsünk minőségi szivattyúkat, motorokat és alkatrészeket, - melyek közül bizonyos típusok robbanásbiztos közegben
kerülnek felhasználásra-, hozzájárulva ezzel vevőink sikeréhez, valamint, hogy aktívan részt vegyünk a vállalatcsoport termékfejlesztési és globalizációs
tevékenységében.

•

alkatrészek és termékek eredményes alapanyag-beszerzésével, gyártásával és vevőink igényei szerinti kiszállításával hozzájáruljunk a Grundfos Csoport
sikerességéhez.

A fent megfogalmazott, cégpolitikával összehangolt küldetésünk teljesítése folyamatos erőfeszítést követel tőlünk, ahol alapvető szempontnak tartjuk a
következőket:
•

A vevői igényeknek való megfelelés rendszeres figyelését, monitorozását, és dokumentálását, nem-megfelelőség észlelése esetén azonnali reagálást annak
biztosítása érdekében, hogy a Grundfos Magyarország Gyártó Kft, mint a Grundfos csoport tagja által előállított termékek, és a kínált szolgáltatások
megfeleljenek a vevői igényeknek.

•

A vevői igények megismerését, és teljesítését a működés és az irányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztésével.

•

Fókuszálást az értékvezérelt, egyértelmű felelősséggel és hatáskörrel megfelelően felruházott, magas kompetenciájú alkalmazotti körre a folyamatos fejlesztés
és fejlődési képesség igényével.

•

Munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra kiemelt figyelmet fordítunk. A munkahelyi környezetet folyamatosan fejlesztjük, a munkakörnyezet
kialakítására vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelve. Mindemellett megbecsüléssel és tisztelettel kezeljük munkatársainkat. Minden épületünk,
telephelyünk és technológiai berendezésünk kielégíti a legmagasabb szintű biztonságtechnikai előírásokat, és megfelel a jogszabályi előírásoknak.

•

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági veszélyek azonosításával, értékelésével kézben tartjuk és csökkentjük a kockázatokat a folyamatos fejlesztéseken
keresztül.

•

A tevékenységünk környezetre gyakorolt hatásainak folyamatos értékelésével és mérséklésével gondoskodunk a környezetünkről és fejezzük ki tiszteletünket
iránta. A környezeti tényezők, és hatások kézbentartásával a fenntartható fejlődés érdekében csökkentjük a potenciális környezeti hatásokat. Ösztönözzük a
környezetért, munkabiztonságért, egészségvédelemért felelős gondolkodásmód kialakítását a szervezet minden alkalmazottja számára a folyamatos
tájékoztatás, és a legjobb gyakorlat bevezetése által. Környezettudatos gondolkodásmód kialakításával a környezeti teljesítmény fejlesztése melletti
elkötelezettség megtapasztalható minden munkatárs részéről.

•

A munkahelyi energiateljesítmény növelése érdekében folyamatosan fejlesztjük az energiahatékonyságot, csökkentjük az energiafelhasználást és az
energiafogyasztást. Az energiahatékonyság javítása érdekében folyamatosan fejlesztjük folyamatainkat, illetve ösztönözzük a felelős gondolkodásmód
kialakítását a szervezeten belül, amely elkötelezettség megtapasztalható minden munkatárs részéről.
A szervezet kifejezi elkötelezettségét az energia teljesítés mérésére, a célok, és előirányzatok elérésére, továbbá azok rendszeres felülvizsgálatára. Az energia
fogyasztási szempontokat figyelembe veszi a beszállítók kiválasztása során, mint ahogy energia hatékony termékek előállítására, tervezésére törekszik az
energia teljesítmény fejlesztése érdekében.

•

Megfelelés a jogszabályok, a szabványok követelményeinek, a nemzetközi és a hazai előírásoknak, a Grundfos előírásainak, a változó üzleti igények mellett.

•

Biztosítását annak, hogy a pontos döntéshozatalhoz, prioritások, célok meghatározásához, és intézkedések bevezetéséhez szükséges megbízható információk
rendelkezésre álljanak helyi és csoport szinten egyaránt, illetve azon megoldások foganatosítását, ami ezeket a minőségi információkat elérhetővé teszi.

•

Értékelését és jóváhagyását a cég beszállítóinak, és minőségirányítási rendszerük teljesítményének a partneri megbízás létrejötte előtt. A folyamatos fejlődés
biztosítása érdekében a Beszerzési Osztály rendszeresen felügyeli a beszállítókat a beszállítói értékelési rendszer alapján. A beszállított termékeknek
ugyanazzal a minőségi színvonallal kell rendelkezniük, mint a Grundfos saját termékeinek és szolgáltatásainak.

•

A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. a beszállítókkal, alvállalkozókkal kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok kialakítására törekszik, és meghatározza
elvárásait a vevői igények szerinti termék-előállítás, a környezet védelme, a munkahelyi egészségvédelem, és biztonság fejlesztése érdekében.

•

Törekvés az érdekelt felek elvárásainak teljesítésére, a velük való kapcsolattartás minden területén.

•

‘Elsőre jót’ filozófia és az ezt támogató ‘nulla hiba gyártás’ a minőségirányítás fő fókusza, ami magas szintű folyamatképességeken alapul, és az
alkalmazottaktól a saját munkájuk iránt tanúsított teljes körű felelősségvállalást várja el.

•

A kockázatok és lehetőségek kezelése egyaránt alapul szolgál a minőségirányítási rendszer eredményességének növeléséhez, a jobb eredmények eléréséhez és
a negatív hatások megelőzéséhez.

Fentiek megvalósítása érdekében kialakítjuk, fenntartjuk, és folyamatosan fejlesztjük a nemzetközi szabványoknak és a legjobb ipari gyakorlatnak megfelelő,
tanúsított Integrált Irányítási Rendszerünket (MIR-KIR-MEBIR-EIR). Az ebben való közreműködést minden munkatársunktól elvárjuk, a szükséges erőforrásokat
biztosítjuk.
A ‘Teljeskörű Minőségirányítás’ helyi és cégcsoport szintű fókusza biztosítja a vevők és egyéb érdekelt felek igényeinek teljeskörű kielégítését, továbbá a minőségi
teljesítés folyamatos fejlesztését.
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Management Statement on the Integrated Management System Policy
Grundfos Manufacturing Hungary, a member of the Grundfos Group declares its commitment to achieve and maintain profitable business as follows:
•

successfully customize, produce and deliver high quality pumps, motors and related spare parts,- where some types of our products are intended to be used for
explosionproof atmospheres-, contributing to our customers’ success, as well as to participate actively in the Grundfos Group product development and
globalization activities,

•

contribute to the success of Grundfos Group by effectively source, make and deliver components and products according to the demands of our customers.

The accomplishment of the mission stated above is in-line with group policy and requires constant efforts where the aspects below are considered essential:
•

Ensure that products, and services provided by Grundfos Manufacturing Hungary as part of Grundfos Group are satisfactory to our customers, market
satisfaction are frequently monitored and documented, prompt reactions in case of unsatisfactory finding.

•

Awareness of and response to customer demands by continuous improvement of the operations and management system efficiency.

•

Focus on value driven, empowered, high-level competent human resources with the continuous development capabilities.

•

Give top priority to health and safety. Continuously improve the working environment by taking preventive action and ensuring that the working conditions
are in accordance with strict occupational workplace standards. In addition, always treat our employees with dignity and respect. All production buildings,
plants and technical equipment must be maintained to a high standard of safety and appearance, and comply with local legislation.

•

Keep control over OHSAS (Occupational Health and Safety) risks by hazard identification and assessment as well as reduction by continuous improvement.

•

Continuously assess and improve the environmental impact of our activities, and show respect and care of the environment. Control over environmental
factors and impacts, as well as decrease in their potential effects for the benefit of sustainable development. Encourage a mind-set that focuses on
environmental, health and safety, and responsibility through the involvement of all employees by communication and sharing best practices. All employees are
committed to improve environmental performance through awareness and improvement thinking.

•

In order to increase energy performance in the workplace we are improving energy efficiency, reducing energy consumption, furthermore improving our
processes, and encourage the development to responsible thinking within the organization, which is part of the commitment of all staff.
Company express its commitment to measure energy performance, reach energy targets, and appropriation, furthermore to the regular review of them.
Company takes energy aspects into consideration as choosing suppliers to provide energy efficient products, services, and design for energy performance
improvement.

•

Compliance with laws, regulations and standards, international and national requirements and regulations and standards of the Grundfos along with changing
business demand.

•

Ensure accurate decision-making, setting of priorities and targets and executive resolution, it is vital to ensure the validity of quality data obtained at local and
Group Level, and necessary action taken to provide reliable data.

•

Before committing to a partnership with the supplier, the supplier’s quality management system and capabilities must be verified and approved. The
Purchasing Department revise suppliers regularly via the Supplier Evaluation Scheme to ensure continuous improvement. Sourced products and services must
always fulfil the same requirements as Grundfos’ own products and services.

•

Endeavor to establish mutual beneficial supplier relations with suppliers and sub-contractors and outline expectations towards customer oriented production,
environmental protection, occupational health care and safety improvement.

•

Intention to meet the interested parties’ expectations, considering the full scope of business relations.

•

Quality Management in production around ‘Right First Time’ with the aim of zero defect manufacturing based on high process capability, and always expects
the employees take full responsibility for their own work.

•

Addressing both risk and opportunities establishes a basis of increasing the effectiveness of the quality management system, achieving improved results and
preventing negative effects.

In order to attain the above, Grundfos Manufacturing Hungary maintains and continuously improves the certified Integrated Management System (QMS-EMSOHSAS-EnMS) that complies with the international standards and best industrial practices. Cooperation in the system’s operation is expected from all employees, the
necessary resources for which must be provided.
A united focus on ’Total Quality’ across the Group is required to ensure that we meet the expectations of our customers and other stakeholders and continuously
improve quality performance as part of the Grundfos Group.
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