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A BIOMARK 2000 Kft. komplex hulladékgazdálkodási rendszerek üzemeltetésével,
válogatómű üzemeltetéssel, másodnyersanyag kereskedelemmel, szelektív
hulladék-és iskolai papírgyűjtés lebonyolításával, licencdíjas feladatok ellátásával,
és iratmegsemmisítéssel foglalkozik.
Társaságunk vezetésének célja, hogy az elvégzett munkánk minőségének,
pontosságának és megbízhatóságának eredményeként egy folyamatosan bővülő
megrendelői kört alakítsunk ki. Ennek érdekében célunk, hogy:
Termékeink és szolgáltatásaink megfeleljenek a folyamatosan változó és egyre
magasabb szintű megrendelői elvárásoknak.
Szem előtt tartsuk a társadalmi szintű elvárásokat, erkölcsi és anyagi
értékeket, és megfeleljünk az aktuális jogszabályi követelményeknek,
beleértve azok környezetvédelmi vonatkozásait.
Vevőközpontú és korrekt üzleti magatartással, termékeinek megbízható
minőségével nyerjük el vevőink bizalmát és biztosítsuk e bizalom fenntartását,
a piaci pozíciók erősítését, gazdasági eredményességét.
Megbízóink igényeinek lehető legjobb kielégítése és a vevőkör szélesítése
érdekében tevékenységeinket, eszközállományunkat folyamatosan bővítsük,
korszerűsítsük.
Szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások felhasználásával,
számítógépes hátterünk folyamatos fejlesztésével, a megrendelői igények
rugalmas kezelésével, a megrendelői észrevételekből levont tapasztalatok
munkafolyamatba történő visszacsatolásával, a minőség-és környezetirányítási
rendszerünk és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával biztosítsuk,
Alvállalkozóinkat szigorú elvárások alapján válasszuk ki, és folyamatosan
értékeljük, kiterjesztve rájuk minőség-és környezetközpontú irányítási
rendszerünk követelményeit,
Minden folyamatunkat úgy alakítsuk ki, hogy a lehetőségekhez képest a
legnagyobb mértékben csökkentsük azok környezetre gyakorolt káros hatásait.
Törekedjünk
környezeti
teljesítményünk
folyamatos
javítására
az
energiatakarékos megoldások, a környezetterhelés és a hulladék kibocsátás
csökkentése révén.
Lehetőségeihez mérten alkalmazzuk, és kísérjük figyelemmel az elérhető
legjobb technikát, technológiát.
Alkalmazzuk a lehető legjobb személyi és dologi eszközöket, gondoskodjunk
erőforrásaink folyamatos fejlesztéséről, karbantartásáról
Biztosítsuk vevőinknek a termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz jó hozzáférést,
jó elérhetőséget, munkavállalóink és alvállalkozóink részére megfelelő
feltételeket az elvárt teljesítmény létrehozásához.
Biztosítsuk a megfelelő vezetői hozzáállást és feltételeket az eredményes és
konstruktív kommunikáció megvalósulásához mind a belső, mindpedig a külső
kommunikáció terén.
A cégvezetés elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a
szükséges erőforrások biztosításával áll a minőségi munkavégzés mellé.
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