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Politika

A SILVESTRIS & SZILAS KFT. minőségirányítási és élelmiszerbiztonság-irányítási integrált rendszerének
elsődleges célja, hogy képesek legyünk hosszú távon vevőinket és rajtuk keresztül a fogyasztói láncot
következetesen kiváló minőségű és biztonságos termékekkel ellátni.
Termékkörünk az illóolajok, kivonatok és más, természetes alapanyagokból fizikai-kémiai módszerekkel
előállított termékek, amelyek az egészséges életmód és a természet adta erőforrások fenntartható kihasználása
iránti társadalmi igény felelősségteljes teljesítésében alapvető fontosságúak.
A technológiai és termékszerkezeti fejlesztéseinket ezért a természeti erőforrások kiegyensúlyozott
rendelkezésre állásának, a piaci igényeknek, illetve a hatósági követelményeknek figyelembe vételével
készítjük elő, hogy termékeink biztonsága, versenyképessége és a természet védelme folyamatosan kielégítő
legyen.
Kiváló minőségű, és a fogyasztás bármely pillanatában biztonságos termékek előállítására törekszünk, hogy
megfeleljünk a különböző iparági (élelmiszer-, kozmetikai-, gyógyszer-, takarmányipar, stb.) és
minőségbiztosítási követelményeknek.
Folyamataink és üzleti céljaink középpontjában a fentiek mellett a vevő áll, mert vevőink igényeinek
naprakész megismerése és vevőink igazolható megelégedettsége a sikerünk kulcsa.
Dolgozóink és minden érdekelt fél kompetencia-fejlesztése elsődleges feladatunk, hogy a minőséggel,
termékbiztonsággal és higiéniával kapcsolatos elvárásokat maradéktalanul és magától értetődően teljesíteni
tudjunk. Ennek jegyében széleskörű szakmai és biztonsági információkkal látjuk el munkatársainkat,
beszállítóinkat és vevőinket, hogy a teljes ellátási láncban képviseljük a megfogalmazott értékeket.
Az élelmiszeripari beszállítói lánc részeként cégünk élelmiszerbiztonsági és termékvédelmi rendszert tart fent
az élelmiszerek, valamint azok teljes körű beszállítói láncának jogszabályokban előírt és racionálisan elvárható
védelmére, mely az élelmiszer- és takarmány-összetevők és csomagolásuk integritásának véletlen, vagy
szándékolt megbontására, szennyezésére irányul. A rendszer célja a különböző jellegű támadások, hibák,
kitettségek és veszélyek valószínűségének csökkentése, következményeinek tompítása, a látencia csökkentése.
A rendszer része a helyes gyártási gyakorlat (GMP), illetve a jó higiéniai gyakorlat (GHP) alkalmazása is.
Cégünk vezetése elkötelezett a rendszerek megismertetése, fejlesztése, nemzetközi szabványok szerinti
megfeleltetése, az élelmiszerbiztonsági kockázatok egyenszilárdságú kezelése, az esetleges fenyegetettségek
és sebezhetőségek feltárása és a szükséges megelőző, helyesbítő intézkedések meghozatala iránt.
A SILVESTRIS & SZILAS KFT. minden erőforrást biztosít a szükséges eljárások fenntartására, értékelések
naprakészen tartására és az esetleges eltérések megfelelő kezelésére a minőségirányítással,
élelmiszerbiztonság-irányítással, továbbá a termékbiztonsággal kapcsolatban.
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