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Nordzucker

Kvalitets- och produktsäkerhetspolicy
Nordzucker Group Europas mäl är att producera och sälja säkra livsmedels- och foderprodukter pä
ett sätt som uppfyller kundernas krav och följer Iagstiftningen pä ett hällbart sätt.
Vi strävar efter att uppnä utmärkt kvalitet pä vära produkter och tjänster. Vi värdar vära goda
relationer med kunder, leverantörer, myndigheter, grannar, lokalsamhällen, media och vära
medarbetare. Vi upprätthäller en proaktiv och kundfokuserad kvalitets- och produktsäkerhetskultur
som omfattar alla processer.
Vära mäl är:
• Utmärkt kvalitet uppnädd genom att uppfylla kundernas förväntningar
•

•
•

•

•

Bygga en stark kvalitets- och produktsäkerhetskultur samt uppmuntra vära medarbetare till
att ha en positiv attityd och ett ansvarstagande för kvalitet
o Vi motiverar vära anställda till att ta en aktiv och betydelsefull roll i den kontinuerliga
förbättringsprocessen för kvalitet och produktsäkerhet
o Vi ser till att förbättra de anställdas kvalifikationer och yrkeskunskaper och öka
medvetenheten om vikten av kvalitet och produktsäkerhet
o Vi säkerställer resurser för att uppnä utmärkt kvalitet pä vära produkter och tjänster
Uppfylla livsmedels- och fodersäkerhetsregler som baseras pä ett förebyggande system
och är en del av värt HACCP—koncept
Införa ätgärder och investeringar som leder till effektiva och säkra livsmedels- och
fodertillverkningsprocesser
o Vi strävar kontinuerligt efter att ytterligare minska faror genom att hantera risker pä
ett effektivt sätt.
Säkerställa överensstämmelse med lagkrav och regier samt kraven i standarder
o Vi arbetar nära tillsynsmyndigheter och branschorganisationer med att lyfta frägor
som rör livsmedels- och fodersäkerhet
o Vi utför revisioner för att övervaka efterlevnaden
o Vi har ätagit oss att uppfylla överenskomna kriterier och ta fram tillhörande
analysresultat, framtagna av ackrediterade externa laboratorier eller interna
laboratorier, enligt definierade metoder och deltar regelbundet i utvärderingar och
jämförelser mellan laboratorier
Att välja leverantörer efter utvärdering som baseras pä utvalda kriterier, ständigt förbättra
samarbetet med vära leverantörer frän vilka vi kräver att de respekterar livsmedels- och
fodersäkerhets- och kvalitetsaspekter, mänskliga rättigheter och hällbarhet i heia
leveranskedjan.

Alla anställda är skyldiga att följa kvalitets- och produktsäkerhetspolicyn.
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