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Na zvyšování jakosti a ovlivnění životního prostředí a dodržování předpisů
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví klademe přinejmenším stejný důraz,
jako na ostatní procesy zajištující prosperitu společnosti.
Zajišťujeme komplexní dodávky těžebních prací v lese a přepravní služby
v požadované kvalitě s maximálním ohledem na možné dopady dodávaných
výrobků a služeb na životní prostředí za vyhovění zákonným požadavkům.
Rozhodujícím měřítkem výsledků naší práce je spokojenost všech našich
zákazníků, což je nejlepším důkazem námi poskytovaných kvalitních služeb.
Všichni známe smysl a význam své práce u společnosti a každý z nás je sám
odpovědný za kvalitu poskytovaných služeb a za neustálé zdokonalování své
činnosti.
Zárukou zvyšování výsledků společnosti je i dobře informovaný a vhodně
motivovaný zaměstnanec s pocitem sounáležitosti ke společnosti.
Zvyšováním a obnovováním kvalifikace zaměstnanců zajišťujeme trvalou záruku
jakosti a povědomí nutnosti ochrany životního prostředí a dodržování bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při provádění všech činností.
Používáním a provozováním bezpečných strojů a zařízení chráníme zdraví
zaměstnanců. Vyhledáváním, hodnocením a snižováním rizik předcházíme
pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků.
Včasným informováním zákazníků o nových produktech, včetně služeb,
zvyšujeme konkurenceschopnost společnosti.
Požadavky zainteresovaných stran, tj. požadavky obce, zákazníků, stížnosti
občanů, jsou vyřizovány taktéž v rámci agendy konkrétní akce a v rámci
komunikace se zaměstnanci a s veřejností.
Dobrá kvalita provedeného díla a dodaných produktů bývá někdy rozhodující
podmínkou úspěchu výběrových řízení.
Zavedením ISŘ zvyšujeme kvalitu své práce, minimalizujeme odpady a efektivně
využíváme suroviny a energie.
Cítíme odpovědnost k naší společnosti a proto chceme přispět tím, že dodáváme
takové produkty (včetně služeb), které nezhoršují životní prostředí , ale naopak.
Spolupracujeme s dodavateli a zákazníky při prosazování zásad trvale udržitelného
rozvoje a snižování rizik úrazů a poškozování zdraví pracovníků.
Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování a prevenci znečištění životního
prostředí
Získáváme dřevní hmotu pouze z doložitelných nekontroverzních zdrojů.
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