Sürdürülebilir ve sosyal
sorumluluk faaliyetleri
şirketimizin geleceğini
garanti altına almaktadır.

LEONI Grubu

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
politikası
1917’de kurulan LEONI, bugün tel, fiber optik, kablo ve kablo
sistemlerinin küresel tedarikçisi olmakla birlikte otomotiv

İşimizin arkasındaki ilkeler:
■■

sektörü ve diğer endüstrilerin de bu alanda hizmet sağlayıcısı
konumundadır. Dünya çapında faaliyet gösteren bir firma
olarak işimizdeki başarımızı, insan ilişkileri, toplum ve çevreye

ana hedefimizdir.
■■

İş sağlığı, güvenliği ve çevreyi korumak bütün liderlik
görevlerinin bir parçasıdır.

karşı sorumluluklarımız ile birlikte uyum içinde yürütmeye çaba
gösteriyoruz. Küresel ilişkiler noktasında, artan nüfus artışı,

Sosyal ve çevre ile ilgili sorumluluklar kurumsal olarak

■■

Hastalık ve yaralanmalara karşı olası tehdit ve riskleri

iklim değişikliği ve temel kaynakların sınırlı kullanımı gibi uzun

önceden tanımlayarak ve azaltarak çalışanlarımızı

döneme yayılan zorluklara ilişkin de tamamen

korumak.

sorumluluğumuzun farkındayız.

■■

Çevre koruma önlemlerinin sürekli iyileştirilmesi.

■■

Ürünlerimiz ve süreçlerimizden kaynaklanan çevre üzerindeki

Sürdürülebilir iş geliştirme konusundaki açık hedefimizle

etkilerin, ekonomik açıdan uygulanabilir ve teknik olarak mümkün

ekonomik, sosyal ve çevre ile ilgili gereksinimleri dikkatlice

olan yerlerde azaltılması

dengeliyor, iş ahlakı ilkelerimiz doğrultusunda ilgili
sorumluluklarımızla yüzleşiyoruz.
Müşterilerimize güvenilir, yüksek kaliteli, çevre dostu ürünleri

■■

Çevresel kaynakların ve enerjinin verimli kullanımı

■■

Atık toplama ve bertaraf yerine atıklardan kaçınmaya öncelik
verilmesi

■■

Çevre koruma, iş güvenliği ve diğer şartlar için tüm yasal

ilgili endüstriyel iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun
üreterek sunuyoruz. Çevreyi ve çalışanlarımızın sağlığını
korumayı, sosyal ve çevresel katılımımızı güçlendirmeyi

yükümlülüklere uyum. Bu bağlamda ilgili ulusal standartlar bizim

amaçlayan önlemler alarak sürekli gelişim taahhüdümüzü

asgari şartlarımızdır.

beyan ediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar uluslararası kabul
görmüş yönetim sistemleri tarafından desteklenmektedir.

■■

Tüm ilgili gruplarla diyaloğa girerek karşılıklı güven
oluşturmak ve geliştirmek
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