מדיניות האיכות של קבוצת חיפה
אנו בקבוצת חיפה רואים באיכות את הגרעין אשר מצמיח את הצלחותינו ומאפשר לנו להיות חברה
חלוצה ומובילה עולמית בתחומי הפעילות שלנו.
המחויבות לאיכות מוטמעת בכל אחד מעובדי קבוצת חיפה .הנהלת החברה היא המנהיגה את המחויבות
לאיכות ,מציבה יעדים גבוהים ולוקחת חלק פעיל בהשגתם.
איכות

היא מחויבות להצלחת לקוחותינו

אנו רואים בלקוחותינו שותפים לדרך .אתגריהם הם אתגרינו
והצלחתם  -הצלחתנו .אנו עושים שימוש בידע הנרחב ובניסיון
איכו
העשירתשלנו כדי להתאים פתרונות לכל לקוח על פי צרכיו ,וכדי
לתת מענה מיטבי ,יעיל ואיכותי לדרישות לקוחותינו ברחבי העולם.
צורכי לקוחותינו הם שיקול חשוב בכל מוצר ושרות שאנו מפתחים.

איכות

היא תרבות

עובדי קבוצת חיפה הם נכס חשוב של החברה ,והם אלה אשר
בפעילותם ,כל אחד בתחומו ,מאפשרים לנו כקבוצה להיות חלוצים
ומובילים .יחד אנו מקדמים תרבות ארגונית של איכות ומצוינות ,ואנו
איכות
מעניקים לעובדינו את כל הידע והכלים הדרושים לשם כך .מודעות
והקפדה מצד העובד היחיד ,בצד עבודת צוות איכותית ,יוצרות יחד
שלם שעולה על סך חלקיו.

איכות

היא חדשנות

אנו מחויבים לפיתוח של מוצרים ושירותים שיתנו ללקוחותינו
פתרונות חדשניים ופורצי דרך ,שיאפשרו להם ליישם חקלאות
איכ
יותר וידידותית לסביבה.
יעילהות

איכות

היא בטיחות

איכות המוצרים שלנו ובטיחות השימוש בהם ניצבים בראש סדר
העדיפויות שלנו .אנו מיישמים תפיסה זו הלכה למעשה ,משלב
איכו
התכנוןת והפיתוח ועד ליישום המוצרים בשטח .אנו מעניקים

ללקוחותינו תמיכה והדרכה ,כדי להבטיח שימוש בטיחותי במוצרינו.
אנו מתאימים את פעילותנו ואת מוצרינו לדרישות החוק ולתקנים
המחייבים ,ומוודאים כי אנו עומדים בדרישות אלו.
קבוצת חיפה עומדת בשורת תקני איכות ובטיחות מזון מהמחמירים
ביותר ,ומקיימת באופן שוטף פעילות קפדנית כדי לוודא עמידה
בתקנים אלה ובסטנדרטים הגבוהים שהצבנו לעצמנו.

איכות

היא שותפות

שותפינו העסקיים  -ספקי הטובין והשירותים שעמם אנו עובדים
 נדרשים להתאים את פעילותם לאמות המידה של קבוצת חיפהאי
הנוגע לאיכות .אנו מצפים משותפינו העסקיים לספק לנו
בכלכות
מוצרים ושירותים איכותיים ובטוחים באופן עקבי .אנו מחויבים
לשיתוף פעולה עם הספקים שלנו ולתמיכה בהם ,כדי להבטיח
אספקה אמינה של מוצרים איכותיים ללקוחותינו.

איכות

היא שיפור מתמיד

אנו פועלים לשיפור מתמיד בביצועינו ונוקטים בגישה פרואקטיבית
לזיהוי הזדמנויות ולהתאמה של הפעילויות שלנו להתפתחויות בשוק
הגלובלי .כך אנו מבטיחים את יכולתנו להמשיך ולהוות מקור למוצרים
איכות
איכותיים ,ידע וחדשנות עבור החקלאות העולמית.

אנו בקבוצת חיפה נמשיך להוות מנוע צמיחה ללקוחותינו
ולתעשיית החקלאות העולמית .נמשיך בדרכנו לזרוע איכות
ולקצור ,יחד עם שותפינו ,הצלחות.
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