ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА СКОПЈЕ како реномирана фирма преку современата
технологија што ја применува, а при тоа запазувајки ги врвните технологии и стандарди
врши обработка и отстранување на безопасен отпад, собирање на опасен отпад и обработка
и отстранување на опасен отпад во согласност со барањата на клиентите и заштита на
животната средина.
Клиентите за нас се на прво место и секогаш сме насочени кон задоволување на
нивните барања и нудење на квалитетни услуги.
Тимската работа е дел од деловниот успех. Нашите принципи се засноваат на интегритет,
чесност и фер однос кон нашите соработници и клиентите.
Нашата цел покрај задоволување на барањето на соработниците е и стремежот кон
постојано подобрување на ефективноста на системот на менаџмент со квалитет и
постојана заштита на животната средина.
ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА СКОПЈЕ е посветен на своите клиенти и деловни соработници,
поттикнувајќи ги вработените да ја имплементираат оваа политика преку реализација на
следните активности׃
➢ Разбирање на желбите и потребите на клиентите и обезбедување на услуги
согласно нивните потреби и барања
➢ Да е во тек со модерната технологија врз основа на потребите на пазарот и своите
клиенти;
➢ Следење мерење и подобрување на нивното задоволство
➢ Интегрирање на принципите и методологиите на менаџментот со квалитет во
секојдневната пракса
➢ Континуирано подобрување на процесите и услугите, за остварување бенефит на
сите инволвирани страни т.е корисници, добавувачи, вработени, сопственици како и
општеството во целина
➢ Усогласеност со законските и други барања за заштита на животната средина и
безбедноста и здравјето при работа;
➢ Заштита од загадување преку постојана контрола и намалување на загадувањето;
➢ Влијание врз свеста на луѓето за важноста на зачувувањето на животната средина;
➢ Одржување и подобрување на системот за управување со квалитет, животна средина,
здравје и безбедност при работа согласно барањата на стандардите ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018;
➢ Создавање на култура за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при
работа;
➢ Воспоставување, следење и преиспитување на политиката и целите за квалитет,
општите и посебни цели за животната средина и општи и посебни цели за здравје и
безбедност при работа.
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