Ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών της
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Όλα τα νέα και οι τελευταίες
εξελίξεις για τον κορυφαίο πάροχο
ασφαλείας.

Η Spartan Security με κυρίαρχο όραμα να συνεχίσει ομαλά
την λειτουργία της κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών
και μη αναμενομένων συνθηκών, υιοθέτησε και εδραίωσε
πιστοποιημένα τις βασικές αρχές ενός Συστήματος
Διαχείρισης
Επιχειρησιακής
Συνέχειας
(ΣΔΕΣ-BCM),
προστατεύοντας το προσωπικό της και διατηρώντας την φήμη
της στο να παρέχει αδιάλειπτη λειτουργία κάτω από τις πιο
κρίσιμες και έκτακτες καταστάσεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για
τις εξής πιστοποιήσεις;
ΕLOT EN ISO 22301:2012 Σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας
με πεδίο εφαρμογής: Οδικές μεταφορές για την προσφορά
υπηρεσιών ασφαλείας.
ΙSO 39001:2012 Σύστημα οδικής ασφάλειας με πεδίο
εφαρμογής: Οδικές μεταφορές για την προσφορά υπηρεσιών
ασφαλείας.
Το πρότυπα αυτά είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
υπάρχει σαφή δέσμευση για:
1. Συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις
λοιπές κοινοτικές απαιτήσεις
2. Συνεχή βελτίωση της επίδοσής του Συστήματος
Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
3. Θέσπιση και παρακολούθηση αντικειμενικών
ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης

και

4. Παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Οδική
Ασφάλεια
Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και είναι υπεύθυνοι για
την εφαρμογή του συστήματος της Οδικής Ασφάλειας κατά
την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους με απώτερο
στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πληρωμάτων φύλαξης και
των τεχνικών συνεργείων με μηδενικά ατυχήματα και
μηδενικές συνέπειες στην υγεία όλων των ενδιαφερόμενων
μερών (πελάτες, εργαζόμενοι, υπεργολάβοι, κοινωνικό
σύνολο, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς).
Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την τήρηση του
συστήματος, τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του και για την
παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Οδική Ασφάλεια.
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