
Zavedamo se, da v okviru svojih storitev in svojega splošnega ravnanja predstavljamo svoje stranke

in interesne skupine, ki jih zastopamo. Vsak proizvod, vsaka dejavnost in vsaka storitev mora

ustrezati zahtevam interesnih skupin in zakonsko določenim zahtevam.

Sistema upravljanja kakovosti in okolja v našem podjetju igrata zelo vidno vlogo in sta njegovi

bistveni področji.

Kakovost pri nas pomeni, da svoje delovne procese nenehno preverjamo in izboljšujemo.

Naši zaposleni so tisti, ki izvajajo storitve. Svoje zaposlene zato dojemamo kot svoj najpomembnejši

potencial za visokokakovostno izpolnitev delovnih nalog in pomembno vlogo pripisujemo dobremu,

obsežnemu strokovnemu in interdisciplinarnemu usposabljanju svojih zaposlenih.

Vodstveno osebje v podjetju Hödlmayr prevzema odgovornost za povečano produktivnost podjetja v

skladu z vsemi zahtevami glede kakovosti, okolja, varnosti in zakonodaje. Pri tem vodstveno osebje

ustvarja optimalen okvir za prvovrstno izvajanje storitev zaposlenih in vključuje strokovna znanja in

individualne sposobnosti zaposlenih v zvezi s procesi odločanja. Vodstveno osebje zaposlenim tudi

omogoča nadaljnji razvoj sposobnosti za njihov boljši obstoj v poklicnem okolju.

Varstvo okolja pri nas pomeni, da ob zaščiti temeljev svojega obstoja zavarujemo tudi ljudi. Ljudje so

tako v središču naših dejavnosti za varovanje okolja, enostranska težnja k obvarovanju narave brez

upoštevanja gospodarskih in družbenih vidikov pa ne bi bila skladna s tem ciljem. Zato se trudimo

vse procese presojati na celosten način in se približevati ciljem trajnostnega razvoja ter povečati

uporabo virov obnovljive energije, ravno tako tudi zmanjšati stroške za energijo in goriva.

Na podlagi uporabe novih tehnologij in postopkov, učinkovitega izkoriščanja že obstoječih tehnik in

postopkov ter z usposabljanjem svojih zaposlenih, želimo doseči ločitev porabe virov in emisij od

rasti prometa. Rast nam tako pomeni predvsem rast kakovosti pri istočasno učinkoviti rabi in

inteligentnem povezovanju vseh načinov prevoza.

Ta osnovna načela vodijo in vplivajo na ravnanje vseh zaposlenih v podjetju Hödlmayr in tako

prispevajo k nenehnemu izboljšanju standardov kakovosti in okolja skupine podjetij.
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