KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM POLICY
Biz VIG METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ailesi olarak; alüminyum alaşım üretirken,
gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin ve
hizmetlerin
her
aşamasında
başta
müşterilerimiz olmak üzere ilgili tarafların
ihtiyaç
ve
beklentilerini
karşılamayı,
yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını
önlemek hedefiyle çalışanlarımıza teknoloji
ağırlıklı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları
sağlamayı, bu sırada da kirlilikleri önleyerek
çevreyi korumayı ve sektörde lider olmayı
hedeflemekteyiz.

As VIG METAL SANAYI VE TICARET A.S family;
at every stage of our activities and services, we
aim to meet all needs and expectations of our
customers and other relevant parties, to
provide technology-oriented, safe and healthy
working conditions for our employees with the
aim of preventing injuries and health
deterioration, to protect environment by
preventing pollution and we aim to be a leader
in the sector.

Bu kapsamda ;

In this context, we commit to ;

- Yasal ve diğer şartları yerine getireceğimizi
- Tehlikeleri ortadan kaldırarak İSG risklerini
azaltacağımızı,

- Fulfill the legal and other requirements,
- Reduce OHS risks by eliminating hazards,

- Kalite, çevre ve İSG yönetim sistemleri
sürekli
iyileştirileceğimizi
ve
sistem
performanslarımızı geliştireceğimizi,

- Improve our Quality, Environment and OHS
Management Systems continuously and
develop our systems performances,

- Çalışan Temsilcilerine danışacağımızı, bu
kişilerin yönetsel faaliyetlere fikirleri ve
önerileri ile katılımlarını sağlayacağımızı,

- Consult with Employee Representatives and
ensure their participation in managerial
activities with their ideas and suggestions,

- Atıkları kaynağında azaltacağımızı,

- Reduce wastes at their source,

- Sürdürülebilirlik için mümkün olduğunca
yeniden kullanım ve geri dönüşüm
sistematikleri ile çalışacağımızı,

- Work with reuse and recycling systematics as
much as possible for sustainability,

- Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları
verimli kullanacağımızı,
- Çalışanlarımızın sağlıklı bir çalışma
ortamında iş yerine ve çevreye duyarlı
şekilde
çalışabilmeleri
için
gerekli
motivasyon
ve
eğitim
faaliyetlerini
sağlayacağımızı,

- Use energy and natural resources efficiently,
- Provide the necessary motivation and
training activities for our employees to work in
a healthy working environment in an
environment-friendly way.
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