Najwyższa Jakość Dla Zdrowia Dzieci

POLITYKA JAKOŚCI
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne w Opolu, wchodzący w skład Danone Baby Nutrition zakład produkcyjny, realizuje politykę,
której celem jest konsekwentne dążenie do objęcia i utrzymania pozycji przodującego w Danone, światowej klasy producenta
specjalistycznej żywności dla niemowląt i dzieci.
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne przyczynia się do utrzymania zdrowia i zadowolenia Konsumentów poprzez:

zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów,

produkcję wyrobów odpowiadających specyficznym potrzebom żywieniowym niemowląt i dzieci.
Działając w ramach koncernu DANONE, realizujemy swoją politykę poprzez:

spełnianie wymagań prawnych, rygorystycznych wymagań wewnętrznych, zobowiązań własnych oraz oczekiwań
Klientów,

skuteczne wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania, w tym systemu Jakości
i Bezpieczeństwa Żywności, zgodnego z normami ISO 9001 i ISO 22000,

zarządzanie poprzez cele, odzwierciedlające misję, politykę, a także długofalowe i bieżące potrzeby firmy;

właściwą i skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz współpracę z klientami, kontrahentami i
instytucjami nadzorującymi,

identyfikację zagrożeń, analizę ryzyka i eliminację istotnych, potencjalnych zagrożeń;

skuteczne zarządzanie zmianą,

ciągłe doskonalenie procesów, podnoszenie standardów produkcji i kwalifikacji pracowników; przejmowanie i
tworzenie najlepszych praktyk,

działanie zespołowe;

konsekwentne budowanie kultury organizacyjnej, w której:
o
bezpieczeństwo żywności i dbałość o jakość produktu jest podstawową wartością dla wszystkich
zatrudnionych,
o
bezpieczeństwo zdrowotne wyrobu jest podstawą wszystkich podejmowanych decyzji,
o
inicjatywy i postawy projakościowe są dostrzegane i nagradzane,
o
dla zachowań, które wpłynąć mogą negatywnie na bezpieczeństwo zdrowotne wyrobu obowiązuje zasada
„0 tolerancji”;

zapewnienie niezbędnych zasobów i warunków dla realizacji niniejszej Polityki i celów organizacji.
Dla każdego z zatrudnionych priorytetem i warunkiem zatrudnienia jest bezpieczeństwo i jakość produktu.
Każdy z nas wykonując swoją pracę ma świadomość, że:
 Konsumentem produkowanego wyrobu jest niemowlę lub małe dziecko, szczególnie wrażliwe na zakażenia i
zanieczyszczenia żywności;
 Przestrzeganie ustalonych zasad i procedur, właściwe działanie, zachowania, decyzje i reakcje eliminują ryzyka.
Bezpieczeństwo żywnościowe, właściwa jakość, bezpieczna praca i dbałość o środowisko naturalne są zobowiązaniem nas
wszystkich.
Zawsze produkujemy tak jakby klientem było nasze dziecko.
Wszyscy pracownicy Spółki utożsamiają się z tą Polityką, aktywnie wspierając ją swoją postawą i realizując.
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