POLÍTICA DE L’EMPRESA
TREBALLAR EN LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIOLABORAL EN L’ÀMBIT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE JARDINERIA I
FORESTALS; SELECCIÓ, CONTRACTACIÓ, POSADA A DISPOSICIÓ I ACOMPANYAMENT DE
TREBALLADORS A EMPRESES USUÀRIES; CESSIÓ DE PERSONAL PER DOCÈNCIA EN ELS
ÀMBITS D’HOSTALERIA I MEDI AMBIENT. AIXÍ MATEIX, COM PROPICIAR DESPRÉS LA SEVA
INTRODUCCIÓ GRADUAL I ASSISTIDA EN ESCENARIS DEL MERCAT LABORAL.
Amb la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat i Mediambiental UNE-EN-ISO 9001 i
14001 per a les nostres activitats, des de E.I. Brot Serveis Integrals de Jardineria, SLU volem
internalitzar la qualitat del servei i el compromís de protecció del medi ambient i el
desenvolupament sostenible que impulsem des de l’àmbit empresarial i formatiu.
Per aconseguir aquesta Política, la Direcció fixa els següents principis:
1.

Donar màxima prioritat a satisfer les necessitats globals del client i usuari,
assegurant en el possible totes les exigències i expectatives.

2.

Estendre el compromís amb el desenvolupament sostenible i prevenció de la
contaminació a les parts interessades internes i en especial, als nostres treballadors
en estructura i en inserció mitjançant la comunicació i participació en el sistema.

3.

Complir amb tots els requeriments legals i altres requisits pertinents subscrits per
l’entitat.

4.

Implantar, mantenir i corregir i millorar de forma continuada el Sistema de Qualitat i
Medi ambient

5.

Formar el personal per millorar la seva competència a l’hora de realitzar els serveis
que ofereix. Motivant i formant als treballadors en temes de qualitat i medi ambient.

6.

Transmetre a les nostres parts interessades els principis, filosofia, requeriments,
impactes i resultats dels nostres programes interns i eterns de gestió ambiental.

7.

Qualsevol treballador és responsable de la qualitat de la feina que realitza i la
protecció del medi ambient.

8.

El departament de qualitat i medi ambient és responsable d’impulsar i implantar la
política i els objectius de qualitat i medi ambient, comprovant la seva execució
mitjançant controls, verificacions i auditories.

9.

Coordinar els principis anteriors a fi de mantenir un ambient social i comunicatiu
distés que ajudi a humanitzar l’organització.

L’E.I. Brot Serveis Integrals de Jardineria, SLU defineix aquesta política de qualitat que serà
revisada periòdicament per assegurar la seva idoneïtat.
La Direcció fixa els objectius i aporta els recursos necessaris per tal d’aconseguir-los per tal
de treballar en la millora contínua del sistema.
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Aquesta política es revisa periòdicament per tal d’assegurar que és adequada a les
necessitats de l’organització i dels clients/usuaris.

