Integrált vállalati politika
A REPÉT Környezetvédelmi és Építő Kft. 1996. január 1-én alakult, alapvető célja a növekedés és a
folyamatos fejlődés oly módon, hogy működése hosszútávon fenntartható legyen.
Vállalkozásunk tevékenységének alapja a tervezési, műszaki ellenőrzési és kivitelezési szolgáltatás
magas színvonala és minőségének folyamatos javítása, amely biztosítja versenyképességünket,
megrendelőink hűségét és dolgozóink megelégedettségét.
Társaságunk mindent megtesz a tevékenységével szemben támasztott követelményeknek való
megfelelés érdekében, legyen az jogszabályi, hatósági vagy megrendelői elvárás.
A REPÉT Kft. működésének irányelvei:
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Cégünk minden tevékenységét jól felkészült szakembergárda közreműködésével, az elvárható
legjobb szakmai színvonalon végzi.
Célunk, hogy megrendelőinknek teljes körű szolgáltatást biztosítsunk határidőre, utólagos
reklamációk nélkül.
Megbízásaink
teljesítése
során
arra
törekszünk,
hogy
az
elkészült
dokumentumok/létesítmények maradéktalanul kielégítsék megbízóink igényeit és a vonatkozó
jogszabályokat.
Cégünk tevékenysége során a munkatársaink egészsége és biztonsága elsődleges szempont,
ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük MEBIR és SCC rendszerünk működési folyamatait,
eredményességét és törekszünk azok folyamatos javítására,
Rendszeresen értékeljük egészségügyi és biztonsági kockázatainkat annak érdekében, hogy
azokat minimalizáljuk és a munkahelyi baleseteket, személyi sérüléseket megelőzzük,
elkerüljük. Céljaink közé tartozik munkánk során az anyagi és környezeti károk megelőzése.
Tevékenységeinkkel kapcsolatosan figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat és szükség
esetén intézkedéseket teszünk a kockázatok kezelésére
A károsanyag-kibocsátás minimalizálásával összhangban, EIR rendszerünk keretében
folyamatosan értékeljünk energia-hatékonyságunkat és energiateljesítményünket, annak
növelése érdekében rendszeres időközönként felülvizsgált célokat, előirányzatokat,
programokat tűzünk ki, azokhoz biztosítjuk a szükséges erőforrásokat.
Cégünk Integrált Irányítási Rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében munkatársaink
szakértelmét, környezettudatos gondolkodását, energiahatékonysággal kapcsolatos
elkötelezettségét valamint egészségvédelmi és munkabiztonsági felkészültségét rendszeres
képzésekkel, oktatásokkal fejlesztjük.
Beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal szemben ugyanolyan magas szintű minőségbeli,
környezetvédelmi, energiahatékonysági és MEB követelményeket támasztunk, mint
amilyeneket saját teljesítményünkkel kapcsolatban megfogalmaztunk.
Megbízhatóságunkat a cég munkájának szervezettségével, annak folyamatos javításával és a
belső kontroll tökéletesítésével kívánjuk erősíteni.

Vállalkozásunk felelősséggel viszonyul a természeti környezethez. Fokozottan ügyelünk arra, hogy
tevékenységünk a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, minden megbízásunk teljesítése
közben környezetkímélő technológiák alkalmazására törekszünk.
Cégünk vezetése és minden munkatársa elkötelezett az Integrált Irányítási Rendszerünk eredményes
működése és folyamatos fejlesztése iránt.
Függetlenségünk, pártatlanságunk, szakmai tisztességünk a szolgáltatásunk alappillére.
Budapest, 2018.06.01
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