POLÍTICA de GESTIÓ
La Política es basa en els pilars estratègics de la nostra organització, que serveixen de
marc de referencia pel seu establiment. Tanmateix, NETEGES DEYSE descriu aquests
principis orientats a les seves activitats, establint uns objectius que s’analitzen i es
revisen periòdicament.

SOSTENIBILITAT I LIDERATGE
Volem ser líders en els nostres sectors d’actuació, apostant per un creixement sostenible,
mitjançant una gestió rigorosa i eficaç dels nostres serveis, orientada a la satisfacció dels
nostres clients i en la millora continua, amb una optimització dels recursos, i la creació
de sinergies a nivell local, regional i global, sent aquestes algunes de les claus que
expliquen en el creixement de la companyia.

COMPROMIS SOCIAL
Amb el objectiu principal de promoure la ocupació i fomentar la igualtat d’oportunitats a
través de la integració de persones amb problemes d’accés al món laboral procedents de
col·lectius socialment desafavorits, tals com persones amb diversitat funcional, persones
amb risc d’exclusió social, dones víctimes de violència de gènere i joves aturats.

SEGURETAT I SALUT
Per Deyse les persones constitueixen el valor mes important, amb l’objecte de
desenvolupar una gestió eficaç de la Seguretat i Salut dels seus treballadors, ha
establert principis rectors de la Seguretat i Salut per impulsar la integració de l’activitat
preventiva en la companyia, tant en la cadena jeràrquica com en el procés productiu.

MEDI AMBIENT
Comprometent-nos amb la prevenció de la contaminació, la protecció del medi
ambient, la millora de l’eficiència del consum energètic propi i dels nostres clients, la
reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera i la sensibilització ambiental a totes les
parts interessades.

PRINCIPI ÈTIC
Compromís amb una actitud laboral basada en la integritat, transparència i
honestedat; acompliment de la legislació aplicable, els requisits dels nostres
clients i els nostres sistemes de gestió d ela qualitat i el medi ambient
implantats, demostrant un comportament ètic de tot el personal en la realització de
les gestions diàries.

INNOVACIÓ
Establint la recerca de nous desenvolupament i innovacions per a la millora dels
processos i tècniques aplicables als serveis, que ens ajuden a posicionar-nos com
una empresa líder en el sector de I+D+i, millorant la productivitat i la satisfacció dels
clients.
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