POLITIKA KAKOVOSTI, VARNOSTI ŽIVIL IN
RAVNANJA Z OKOLJEM V AUTOMATIC SERVIS D.O.O.
Celovita politika kakovosti, varnosti živil ter ravnanja z okoljem je del poslovne politike Automatic servisa in je zaveza
vodstva podjetja k doseganju zastavljenih ciljev.

Pri našem delu spoštujemo zahteve veljavne zakonodaje. Delujemo skladno z zahtevami standardov ISO 9001, ISO 14001
in Codex Alimentarius CAC/RCP (HACCP).

Poslanstvo AS je, da odgovorno, predano in s strastjo skrbimo za kakovostne in varne trenutke naših uporabnikov izven
njihovega doma - 24/7.

Nenehno iščemo in vpeljujemo nove rešitve, ki so ekonomsko
učinkovite, hkrati pa boljše in prijaznejše do uporabnikov in
okolja. Prepoznavamo potrebe, želje in pričakovanja naših naročnikov in uporabnikov ter spremljamo trende na področju
prehrane in vending storitev. Obvladujemo tveganja in priložnosti ter hitro ukrepamo v primeru odstopanja od zahtev
ali prepoznanih možnosti za izboljšave.

Naš CILJ je preprost: biti prvi. S strokovnimi, predanimi in zadovoljnimi zaposlenimi ustvarjamo odlične izkušnje uporabnikov in naročnikov ter nove trende na trgu vending storitev.

CELOVITO POLITIKO KAKOVOSTI, VARNOSTI ŽIVIL TER RAVNANJA Z OKOLJEM URESNIČUJEMO VSI ZAPOSLENI
PREKO TREH STEBROV AS SISTEMA KAKOVOSTI, KI PREDSTAVLJA OKVIR ZA POSTAVLJANJE CILJEV.
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Pozitivna uporabniška izkušnja
nam je edina sprejemljiva.

Higiena in varnost izdelkov
sta osnova našega dela.

Majhne spremembe vplivajo
na okolje v katerem živimo.

Kakovosten in pester izbor izdelkov.

Zagotavljanje varnosti izdelkov
v vseh življenjskih fazah od
dobavitelja do avtomata.

Lokalna prisotnost in kratke
transportne poti.

Izbor izdelkov, ki ustrezajo
smernicam zdrave prehrane.

Okolju prijaznejša embalaža.

Ponudba visoko kakovostnih izdelkov
lastne blagovne znamke AS in drugih
priznanih blagovnih znamk.
Vpeljava novih tehnologij, ki
vključujejo najsodobnejše avtomate
in plačilne sisteme.
Načrtovani in vodeni delovni procesi.
Posluh za uporabnike in naročnike.

Zastavljene cilje lahko dosegamo le
strokovni, predani in ZADOVOLJNI
ZAPOSLENI.
Za znanje skrbimo z rednim in ciljno
usmerjenim usposabljanjem. Dobro
organizacijsko energijo in dobre
odnose spodbujamo preko
različnih aktivnosti v podjetju.

Skrb za higieno prostorov in
opreme.
Neodvisen in reden nadzor nad
higieno in končnimi izdelki

Izdelki lokalnega izvora.
Ločeno zbiranje in odgovorno
ravnanje z odpadki.
Varčna raba energentov.
Energetsko varčni avtomati.

Kakovost, odgovornost, poštenost,
spoštovanje, zaupanje in sproščenost
so vrednote, ki nas povezujejo in na
katerih gradimo kulturo podjetja.
Zadovoljstvo naših zaposlenih,
uporabnikov in naročnikov ter želja
po nenehnem izboljševanju nas
vodijo na naši poti naprej.
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