ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η αποστολή μας είναι η μέγιστη εκπλήρωση των προσδοκιών των πελατών,
προμηθευτών και εργαζομένων καθώς και η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών
επιδόσεων, συνυπολογίζοντας πάντα την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το διεθνές
περιβάλλον, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, με ιδιαίτερη ευαισθησία στη φροντίδα και
προστασία του περιβάλλοντος και στις καλύτερες κατά το δυνατόν συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζόμενων και των παραγομένων προϊόντων.
Οι στόχοι μας είναι:


Το σύγχρονο ανταγωνιστικό προϊόν



Η μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών



Η μεγιστοποίηση της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού



Η διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δημιουργία νέων



Ο σχεδιασμός καινοτομικών προϊόντων



Η μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων



Η προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση



Η προστασία των συσκευασμένων τροφίμων

Στην επίτευξη των στόχων αυτών κινούνται όλες οι στρατηγικές αποφάσεις της
εταιρίας μας.
Η Διοίκηση της Unipak Hellas North Μονοπρόσωπη Α.Ε. για να υποστηρίξει την
επιτυχία των παραπάνω στόχων και για να αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της αποφάσισε
να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης σύμφωνο με τα παγκοσμίως αποδεκτά
πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 22000:2018.
Η Unipak Hellas North Μονοπρόσωπη Α.Ε. διατηρεί τον έλεγχο και τη σταθερή
ποιότητα με την σύγχρονη παραγωγική δομή της, την προσεκτική επιλογή των α' υλών, τους
σχολαστικά επιλεγμένους προμηθευτές και συνεργάτες, τη συνεχή εκπαίδευση του
προσωπικού της και πάνω απ' όλα με την προσωπική εργασία και τον έλεγχο των ιδίων των
επιχειρηματιών.
Για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων της, θα πρέπει ο καθένας
στην επιχείρηση να στοχεύει συνεχώς να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα την εργασία του, στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του, και να συμμορφώνεται με τις προκαθορισμένες διαδικασίες. Το
ενδιαφέρον της επιχείρησης για τη συνεχή βελτίωση απαιτεί να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι
για

να

υποβάλλουν

υποδείξεις

βελτιώσεων

απευθύνοντας

αυτές

στους

άμεσους

προϊστάμενους. Κάθε εργαζόμενος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας ποιότητας και
είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των παραπάνω προτύπων.
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