ULMA HANDLING SYSTEMS

— POLÍTICA INTEGRADA DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DAS PESSOAS
Na ULMA HANDLING SYSTEMS, empresa de engenharia que oferece o projeto de desenvolvimento (fabricação,
montagem e start-up) de soluções abrangentes de logística interna e os serviços de pós-venda associados,
estamos conscientes de que a excelência do nosso serviço se baseia em conseguir uma preocupação ativa pelo
cliente e o pelo mercado, assumindo o compromisso de: melhora contínua, cumprimento dos requisitos
legais, regulamentares e outros requisitos aplicáveis a nossas ações, gestão proativa na proteção do meio
ambiente e da segurança e saúde de todas as pessoas que fazem parte da organização, eliminando os perigos
e reduzindo os risco da nossas ações.
Na implantação desta política, desenvolvemos e apontamos certos aspectos empresariais:
Visão claro do ambiente, estratégia compartilhada e desenvolvimento de uma rede de colaboradores;
Gestão empresarial inovadora como garantia para o futuro;
Flexibilidade na adaptação das necessidades do cliente: oferecendo uma ampla gama de soluções, serviços e
produtos.
Criação de riqueza e eliminação de desperdícios internos: alcançar, através do compromisso com aprendizagem,
a máxima eficiência dos processos, melhorando as atividades da organização e minimizando impacto adversos nas
pessoas e no meio ambiente;
Uma gestão ativa de proteção das pessoas e do meio ambiente: Integrando na atividade diária de cada uma das
pessoas da organização a sua responsabilidade com a proteção das pessoas (internas, e externas associadas à
subcontratação) e respeitar o ativo ambiental.
Minimização de recursos energéticos e materiais: Fornecer soluções que integrem critérios ambientais e implantação de novos produtos e serviços.
Força motriz: incorporando gradativamente os grupos com os quais UHS se relaciona, aos nossos esforços para
melhorar a proteção do meio ambiente, segurança e saúde de seus trabalhadores.
Estabelecimento de uma cultura preventiva, garantindo a consulta e participação ativa de pessoas que compõem a
organização e dos delegados de prevenção;
Dado que euskera é o idioma do local, reconhecido como língua do trabalho..

Á vista disto, nossa política é fundamentada na busca da excelência e da satisfação plenas de todos os grupos de
interesses independentemente de sua localização; bem como na sociedade gerando emprego de qualidade e
colaborando para o desenvolvimento social e cultural. Assim sendo, a partir da gestão trabalhamos com o comprometimento de todas as pessoas que compõem a UHS, buscando a melhoria continua e aprimoramento de
nossas soluções, serviços e produtos.
Para sistematizar e implantar a nossa política desenvolvemos um sistema gestão de qualidade, meio ambiente e
prevenção de riscos ocupacionais (seguindo as Normas ISSO 9001, ISSO 14001 e ISSO 45001), alocando os
recursos necessário e utilizando-os como referencial permanente.
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