Irányítási politika
A Leadec Kft. alapvető célja, hogy tevékenységeit a megrendelői igényeknek megfelelően, kifogástalan minőségben, optimális nyereségszint mellett
valósítsa meg, kiemelt figyelmet fordítva a környezetvédelemre a következő generációk egészségének, életének és életterének megóvása érdekében,
valamint a munkabiztonságra és egészségvédelemre az emberi és vagyoni sérülést megelőzve.
Ennek érdekében:
 a Leadec Kft. vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az integrált irányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése iránt. Az irányítási
politikához kapcsolódó konkrét céljainkat évről-évre meghatározzuk és teljesülésüket értékeljük.
 alapvetőnek tekintjük, hogy tevékenységeinket a megrendelői szerződésekben előírt és a vonatkozó jogszabályi, szabványi és a Társaság által vállalt
egyéb követelmények betartás mellett végezzük.
 megfelelő nyereségszint elérésére törekszünk, ez biztosítja a Társaság fennmaradását és hosszú távú fejlődését, hogy a jövőben is mindenki számára
biztos partnerek legyünk.
 a megfelelő tevékenységvégzés személyi- és tárgyi feltételeit biztosítjuk, folyamatosan a változó piaci igények szerint fejlesztjük.
 munkatársaink szakértelme a legfontosabb tőkénk, ennek megfelelően folyamatosan figyelmet fordítunk a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására,
alkalmazására, a dolgozók kreativitásának, felelősségérzetének fejlesztésére, hogy mindenkor képesek legyenek az adott technikai eszközökkel a
vevőink igényeinek megfelelő színvonalú munkavégzésre
 a környezetvédelmi és munkahelyi egészségvédelem szempontonjait valamennyi folyamatunk során figyelembe vesszük.
 célunk, hogy dolgozóink részére a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtsük, a lehetséges munkahelyi veszélyek kockázatát a legkisebbre
csökkentsük. Folyamatosan
 javítjuk azokat a munkakörülményeket, ahol fennállhat az egészségkárosodás és a balesetveszély kockázata.
 mint környezethasználó, folyamatosan arra törekszünk, hogy megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával a végzett tevékenységből
származó környezetterhelést a legkisebb mértékűre csökkentsük.
 környezetszennyezést megelőző megoldásokat alkalmazunk a fajlagos energiafelhasználás, valamint a környezetterhelő hatások csökkentésére és a
természeti erőforrások takarékos felhasználására, valamint törekszünk a keletkező hulladékok mennyiségének lehetőség szerinti csökkentésére.
 a környezetvédelmi, munkabiztonsági szabályok betartását nemcsak dolgozóinktól, hanem alvállalkozóinktól is megköveteljük,
 alvállalkozóink és beszállítóink munkáját folyamatosan értékeljük, velük kiegyensúlyozott, hosszú távú kapcsolatok kialakítása a célunk. Az ő szállítási
képességük jelentősen befolyásolja a saját tevékenységeink minőségét, ezért nyitott és világos kommunikációval és folyamataik fejlesztésének
ösztönzésével segítjük őket
 az előfordult esetleges hiányosságokat folyamatosan elemezzük, a hibák újbóli előfordulását megakadályozzuk, illetve kiküszöböljük.
Dolgozóinkkal szemben elvárás, hogy munkakörükkel összefüggésben alkalmazzák cégünk integrált irányítási rendszerének előírásait, törekedjenek arra,
hogy gondolkodásmódjukban természetessé váljon a természeti környezet megóvásának igénye, és aktívan tegyenek meg minden tőlük telhetőt a
biztonságos, másokat nem veszélyeztető munkavégzés érdekében.
„A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön.” (Seattle indián törzsfőnök)
Mint családi vállalkozás hiszünk benne, és eszerint cselekszünk.

