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Política corporativa
Aplicáveis os seguintes princípios de grupo de Marabu para todas as localizações em todo o
mundo.

Nossa política de qualidade
"O futuro através da qualidade"
1. nossa reivindicação
A marca de marabu para qualidade de produtos e serviços na international
Compare.
2. tarefa corporativa
Tarefa de empresa-mãe é o foco consistente sobre as necessidades do mercado: Oferecemos a
nossos
clientes vantagens!
A qualidade humana, conceitual e organizacional é julgada lucro sustentável.
3. orientação para o cliente
Clientes, avaliar a qualidade dos nossos serviços todos os dias e decidir sobre o nosso sucesso
e, em
última análise, a preservação de postos de trabalho e a existência da empresa.
Medida de satisfação do cliente é o crescimento da empresa.
4. contínua melhoria
Através da ação consciente e buscando a melhoria contínua em todos os departamentos e
processoschave,
nós queremos fortalecer nossa posição no mercado e expandir.
5. consciência da qualidade
Fornecemos para a melhoria contínua e a divulgação da nossa consciência de qualidade para o
interior
e para o exterior e adaptar para o constante crescimento e alterações de requisitos.
6. equipe ajudante
Estes objectivos podem ser atingidos apenas através de interação positiva do pessoal de Marabu.
Um
bom ambiente de trabalho e uma organização eficiente servem igualmente.

Nossa política ambiental
Nosso objetivo final é para proteger o ambiente natural, com os recursos finitos existenciais do ar,
água
e solo e manter a minimização da poluição que emana de nossas operações, é um processo
contínuo
que nos chama todos os dias.
1. a responsabilidade
Dele está firmemente ancorado na nossa companhia em todos os processos de negócios
relevantes de
protecção humana e ambiental.
Todas as obrigações de vinculação são obrigatórias para cumprimento de cada funcionário.
2. os produtos
Desenvolvemos produtos modernos de baixa emissão sob o aspecto da consideração holística do
ciclo
de vida do produto.
3. uso de substâncias perigosas
Selecionamos cuidadosamente nossas matérias-primas da condenação. Evitamos a matériasprimas,
com especial avaliação dos riscos e requisitos correspondentes para medidas de protecção,
quando tal
seja tecnicamente possível. Nós trocamos mercadorias com classificação de risco especial, onde
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este é
adequado e exequível, através de matérias-primas que apresentam um risco de saúde
significativamente menor.
4. eficiência dos recursos
O uso consciente das matérias-primas e métodos de produção eficientes contribuem para a
poupança
de recursos energéticos e matérias-primas primárias naturais e ao mesmo tempo melhorar a
rentabilidade da nossa empresa. Energias renováveis, bem como madeira de manejo florestal
sustentável é preferidos.
5. avaliação e melhoria
Gestão ambiental e desempenho ambiental são avaliados continuamente tendo em conta os
riscos,
bem como os indicadores mensuráveis. Este novo potencial de melhoria identificadas e
implementadas.
6 investimentos
Investimentos contínuos suportam eficiente desenvolvimento, produção e utilização de nossos
produtos
em um moderno equipamento, máquinas e equipamentos.
7 comunicação e transparência
Mantemos um diálogo aberto, internamente e externamente. Cada funcionário contribui para a
melhoria
contínua de seu conhecimento e sua experiência.
Como levar em conta as necessidades das partes interessadas e solucioná-los abertamente.
Nas associações da indústria química nosso compromisso com a proteção dos seres humanos e
a
participação extremamente ativa do ambiente.

Nossa política de segurança
Legislação e regulamentos exigem altos padrões para proteger contra os riscos para a saúde e a
vida
no ambiente de trabalho nas empresas.
Nosso objetivo é a saúde dos funcionários e usuários de nossos produtos através de ações
ativas.
1. cumprimento da legislação e melhoria contínua
Realocando e cumprir com os requisitos legais, bem como a melhoria contínua da segurança e da
saúde ocupacional no local de trabalho é a responsabilidade de gestão e executivos e todos os
funcionários.
2. proteção como uma tarefa de gestão de trabalho
Superiores, prestem atenção aos trabalhos limpos e seguros e regularmente instruem seus
empregados.
3. segurança de máquinas e equipamentos
Pelo acompanhamento, manutenção e manutenção, evitar perigos por máquinas e equipamentos.
4. uso de substâncias perigosas
Selecionamos cuidadosamente nossas matérias-primas da condenação. Evitamos a matériasprimas,
com especial avaliação dos riscos e requisitos correspondentes para medidas de proteção,
quando tal
seja tecnicamente possível. Nós trocamos mercadorias com classificação de risco especial, onde
este é
adequado e exequível, através de matérias-primas que apresentam um risco de saúde
significativamente menor.
5. equipamento de proteção
Equipamentos de proteção individual são obrigatório usar de acordo com a avaliação do risco das
áreas
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de trabalho.
6 estações de trabalho de escritório
Estações de trabalho do escritório estão equipadas com telas modernas e cadeiras ergonómicas,
demanda com mesas adequadas.
7 Comitê de segurança no trabalho
Problemas de segurança atuais e novos insights são avaliados na segurança do trabalho Comitê
com
representantes do Conselho de obras, departamento de recursos humanos, diretor médico e de
segurança da empresa e as medidas adequadas para melhorar o nível de segurança decidido.
8 . planta de inspeções e avaliações de risco
Através de inspecções de planta com avaliação de risco, podemos avaliar os perigos e rever
regularmente a implementação dos requisitos de segurança.

Responsabilidade da política corporativa
O presente guia de gestão de ajudante inclui objetivos, organização e processos que afetam as
áreas
da qualidade, ambiente e saúde e segurança no trabalho; É obrigatório em todos nós.
O desenvolvimento acontece principalmente através de auditorias internas e inspeções de planta.
Em
intervalos de tempo definido, a orientação e a eficácia do sistema de gestão de Marabu é
verificado pelo
Conselho de administração em uma revisão de gerenciamento e avaliada.
Tamm, na fevereiro de 2018
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