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OPOZORILO !!!
„Prepovedano je kopiranje in tiskanje dokumenta ali posameznih strani.“ Dovoljeno le za to pooblaščeni osebi.“

Stabilnost procesa
Varnost vseh naših procesov zagotavljamo z načinom dela poslovno - operativno. Metodologija dela je
nenehno ohraniti smer "učinkovito in uspešno".
Zadovoljstvo kupcev
Do kupcev se bomo vedno obnašali tako, kot si želimo, da se do nas obnašajo naši dobavitelji. Zanimala
nas bodo njihova mnenja neposredno pred podpisom pogodbe in tudi po dobavi naših proizvodov.
Rezultati analize kupcev bodo eden od temeljev za kontrolo procesa.
Razvijanje zaposlenih
Razvijamo zaposlene, da bodo najboljši na svojem področju. Sprejeli bomo ukrepe za njihovo
izobraževanje in zagotovili njihov osebni razvoj. Od naših zaposlenih pričakujemo, ne samo maksimalno
spoštovanje sprejete metodologije dela, temveč tudi vključevanje v sistem stalnega izboljševanja
sistema kakovosti. S sistemom dela želimo doseči, da vsak zaposleni osvoji kot svoje poslanstvo in vizijo
Radenske, kar smatramo osnovo za izgradnjo uspešne kolektivne akcije in sodelovanja za dosego
skupnega cilja.
Naša naloga je naše poslanstvo
Mi smo Radenska !
Podjetje, ki dela s srcem. S spoštovanjem do lokalne tradicije nenehno iščemo nove načine, s katerimi
ustvarjamo pozitivne trenutke v vsakodnevnem življenju.
Imamo jasen cilj naše vizije
Radenska je ugleden inovator, prodoren tekmec v gostinstvu in pomemben igralec v trgovskem
segmentu. Do leta 2022 bo med tremi vodilnimi proizvajalci izvirske in mineralne vode ter brezalkoholnih
pijač v regiji. Kot družba, ponuja lokalne blagovne znamke z močnim čustvenim nabojem, v ospredje
svoje pozornosti postavlja povezovanje zaposlenih, poslovnih partnerjev in kupcev.
Izboljšanje sistema
Standard ISO 9001 je jedro našega sistema in njegovo izpolnjevanje za nas predstavlja nivo standarda.
Postopoma smo ustvarili metodologijo timskega dela, ki je usmerjeno v presežek zahtev uveljavljenih
standardov in nenehno izboljševanje uvedenih standardov v živilski industriji (IFS Food).
Sodelovanje z dobavitelji
Z našimi strateškimi dobavitelji imamo partnerski odnos. Njihove zahteve bodo ustvarile stalen pritisk
na uvedbo zahtev sistema vodenja kakovosti v njihovo delo. Namesto preverjanja kakovosti kupljenih
proizvodov, bo kontrola premeščena najbližjemu mestu nastanka. Z dobavitelji glavnih proizvodov bomo
skupaj gradili dvosmerni informacijski kanal, kjer je prioriteta hitrost prenosa informacij.
Smer zaveze Uprave
Uprava družbe se zavzema za učinkovit sistem vodenja kakovosti, za zagotavljanje ustreznih virov in
zagotavljanje trajnostnega napredka in povečanje ravni proizvodnje in storitev kupcem. Poleg tega se
Uprava strinja s proizvodnjo in distribucijo izdelkov izključno v skladu z veljavnimi predpisi držav, v
katere se distribuirajo naši izdelki in storitev. Pri tem pa vedno maksimalno upoštevamo varnost, skrb
za zaščito okolja, spoštovanje etičnega kodeksa in vse večjo kakovost delovnih pogojev za svoje
zaposlene.
Vse to naj bi prispevalo k učinkovitemu upravljanju in sistemu kontrole in metodologiji uporabe in
izvajanju najnovejših tehnik in izpopolnjevanju delovanja sistema rednih revizij kritičnih točk, HACCP
(Analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk).
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