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Polityka Jakosci i Bezpieczeristwa w GEODIS
Jedna z najwiekszych sieci transportu i logistyki na catym $wiecie, dostarcza ustugi pod marka
GEODIS. Firma wykorzystuje swoje wieloletnie doswiadczenie zdobyte przez dostarczanie
jakosci zgodnej z oczekiwaniami naszych Klientéw, zapewniajac serwis ustug na najwyzszym
poziomie. Spedycja, transport, logistyka (dystrybucja morska, lotnicza, kolejowa, i pozostate
ustugi wspierajgce) stanowig dla marki priorytet, ktory realizujemy dla Was i dla naszych
Interesariuszy z dbatoscig o najwyzszg jakos¢ ustug.
My: GEODIS Road Network sp. z 0.0.:

Bazujgc na naszym doswiadczeniu, doskonale rozumiemy, jak wyglada dzisiejszy biznes.
Odpowiedzialna praca z poszanowaniem Klientéw jest wpisana w naszg codzienng
aktywnos¢. Szczycimy sie wysokg kultura pracy, dbatoScig o naszych pracownikéw
i
podwykonawcéw, a takze dbaniem o nasze naturaine $rodowisko oraz akceptacja
réznorodnosci.
Pomagajg nam w tym nasze standardy jakosci: 1SO: 9001:2015, ISO: 2200:2018,
ISO 28000:2007. Zaangazowany zespdét, Grupy Kierowniczej, cyklicznie weryfikuje swoje
obszary odpowiedzialnosci, ktére maja wptyw na biezgce doskonalenie systeméw
Zarzadzania Jakoscia i Bezpieczenstwa. Takie doskonalenie systemu zarzadzania jest
wpisane w polityke spofki, ktérej celem jest wzmacnianie organizacji. Dziat Jakosci
i Bezpieczenstwa GEODIS Road Network
monitoruje powyzsze procesy. Ponadto nadzér nad
bezpieczenstwem zywnosci i catego fancucha dostaw zostat powierzony zespotowi
posiadajgcemu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.

:

Profesjonalne podejscie do ochrony danych cyfrowych i osobowych, a takze innowacyjne
wsparcie systeméw informatycznych zapewniajg ciggto$¢ dziatania wszystkich proceséw.
Identyfikacja przeptywu przesytek na podstawie nadanych numeréw, umozliwia staty nadzér
nad powierzonym towarem. Wyspecjalizowany Dziat Obstugi Klienta, jak cata organizacja,
jest do dyspozycji naszych Klientow.
i

Spotka potwierdza, Ze nasz system dziata zgodne z powyzszymi zasadami w zakresie Polityki
Jakoéci i Bezpieczenstwa oraz ze strategig ustalong w ramach naszej organizaciji.

W imieniu: GEODIS Road Network sp. z 0.0.
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