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ЕЛ ТЕ Инженеринг е компанија специјализирана за вршење на услуги во областа на
енергетиката и машинството, посветена на системот за управување со ИМС, фокусиран на
изнаоѓање на квалитетни решенија за своите клиенти при извршување на ремонт, монтажа и
одржување на објекти во енергетиката и машинството. Како реномирана компанија преку
современата технологија што ја применува ЕЛ ТЕ Инженеринг е целосно посветена кон
воспоставувањето, одржувањето и постојаното подобрување на Интегриран Менаџмент
Систем за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа согласно барањата
на стандардите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, кој пред се опфаќа:
 Посветеност кон нудење на квалитетен производ и услуги со превенција од
повреди и незгоди при работа;
 Разбирање и фокусираност кон нашите клиенти заради обезбедување на
услуги и производи, брза и навремена подршка на клиентите, техничка стручност и
компетенција, согласно нивните барања и постојано задоволување на истите, истовремено
водејки грижа за нивните рекламации и жалби;
 Постојано подобрување на перформансите на системот за управување со
квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа на процесите и производите,
за остварување бенефит на сите заинтересирани страни т.е. корисниците, вработените,
сопствениците како и општеството во целина и освојување на нови пазари;
 Градење и одржување на партнерските односи со добавувачите со цел
исполнување на барањата за квалитетно и континуирано доставување на производи и
услуги, брза и навремена поддршка кај клиентите, техничка стручност и компетенција,
партнерства со добавувачи како и лидерство во индустријата во која работиме;
 Нудење на постојан квалитет на производите и услугите на ЕЛ ТЕ Инженеринг со
цел обезбедување на целосна доверба и сигурност од страна на нашите клиенти, како и
привлекување на нови клиенти;
 Усогласеност со законски и други барања поврзани со заштита на животна
средина и безбедност и здравје при работа;
 Заштита од загадување преку континуирана контрола и намалување на
загадувањето;
 Идентификација и проценка на потенцијалните ризици и опасности по
безбедноста и здравјето на вработените во ЕЛ ТЕ Инженеринг, како и соодветен третман со
цел нивно ублажување или елиминирање;
 Раководство посветено на обезбедување на побезбедна и здрава работна
средина.
 Креирање и имплементација на процедури, правила и прописи
допринесуваат вработените да се чуствуваат безбедни на своето работно место;

кои

 Постојана обука на вработените за безбедно работење посочувајки ги ризиците
при работењето како и посочување на последиците од несовесно извршување на работните
активности;
 Подигање на совеста кај вработените и останати заинтерисирани лица за
важноста на квалитетот на производот и услугите, нивната безбедност и здравје и заштита
на животната средина;
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