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Nordzucker

Kvalitet og produktsikkerhedspolitik
Formälet med Nordzucker Group Europe er at producere og selge sikre fodevarer og
foderstoffer pä en mäde, der opfylder kundens krav og overholder lovbestemmelser, alt i
overensstemmelse med beredygtighed.
Vi bestreber os pä at opnä fremragende kvalitet af vores produkter og tjenester. Vi tager
os af gode relationer til vores kunder, leverandorer, myndigheder, vores naboer, lokalsamfund,
medierne og vores medarbejdere. Vi opretholder en proaktiv og kundefokuseret kvalitet og
produktsikkerhedskultur, der omfatter alle processer.
Vores mäl er:
• Fremragende kvalitet opnäet ved at opfylde kundernes forventninger
• Opbygning af en stark kvalitet og produktsikkerhedskultur samt fremme af
kvalitetsholdninger og ansvar hos alle medarbejdere
o Vi motiverer vores medarbejdere til at spille en aktiv rolle og vigtig rolle i den lobende
forbedringsproces af kvalitet og produktsikkerhed
o Vi sorger for at forbedre medarbejdernes kvalifikationer og faglige ferdigheder og oge
bevidstheden om betydningen af kvalitet og produktsikkerhed
o Vi sikrer ressourcer til at opnä fremragende kvalitet af vores produkter og tjenester
• Opfyldelse af fodevare- og fodersikkerhedsregler, der er baseret pä, at et
forebyggelsessystem er en del af vores HACCP -koncept
• Implementering af tiltag og investeringer, der forer til effektive og sikre fodevare- og
foderfremstillingsprocesser
o Vi bestreber os lobende pä at reducere eventuelle risici yderligere ved effektivt at styre
risici
• Sikring af overholdelse af lovgivningsmessige krav og krav i standarder
o Vi arbejder tat sammen med tilsynsmyndighederne og brancheforeninger for at tage fat
pä sporgsmäl om fodevarer og fodersikkerhed
o Vi udforer audit for at overväge overholdelsen
o Vi er forpligtet til at opfylde kriterierne for overholdelse og levere overensstemmende
analyseresultater udarbejdet af akkrediterede eksterne laboratorier eller interne laboratorier ved
hjelp af fastlagte metoder og vi deltager ofte i ferdighedstest og sammenligninger mellem
laboratorier.
• Valg af leverandorer efter vurdering baseret pä udvalgte kriterier, lobende forbedring i
samarbejdet med vores leverandorer, fra hvem vi krever at respektere fodevare- og
fodersikkerheds- og kvalitetsaspekter, menneskerettigheder og beredygtighed i hele
forsyningskeden.
Alle medarbejdere er forpligtet til at folge politikken for kvalitet og produktsikkerhed.
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