WERELDWIJD KWALITEITSBELEID
Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) zet zich in om een constant
kwaliteitsniveau van producten en diensten te leveren naar elk markt segment van ons
bedrijf. Wij bieden verantwoorde, innovatieve, praktische en duurzame oplossingen aan
voor onze klanten.
Wij streven ernaar het volledige vertrouwen van onze klanten te winnen door dit vast te
leggen in procedures.
Onze producten zijn ontworpen met het oog om te voldoen aan alle relevante
internationale specificaties en regelgeving met betrekking tot beperking van gebruik van
gevaarlijke en zorgwekkende stoffen.
Ons gekwalificeerde technische team staat tot beschikking om advies en richtlijnen te
geven naar onze leveranciers, klanten en andere zakelijke partners.
Wij nemen onze volle verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en gezondheid en
bewerkstelligen dit door op elke bedrijfslocatie specifieke programma’s in te voeren.
Bovendien nemen we alle redelijkerwijze maatregelen om verontreiniging door
zorgwekkende of risicovolle stoffen in onze productie en toelevering te vermijden en
werken we er voortdurend aan om te kunnen blijven voldoen aan de wereldwijde
ontwikkelingen op het gebied van milieu om zo een verantwoordelijke partner te blijven.
Wij leggen onze normen ook op aan onze toeleveranciers.
Als wereldwijd opererend bedrijf, benut IVL zijn positie en koopt zijn grondstoffen en
andere materialen in op de geglobaliseerde markt om zo optimale economische
voorwaarden te verkrijgen. Het is ons beleid om bij inkoop alle afwegingen op
economisch, sociaal en milieu gebied op elkaar af te stemmen en in balans te brengen.
In ons dagelijks werk zet elke IVL medewerker zich in om tot een maatschappelijk
verantwoorde bedrijfsvoering bij te dragen en de producten en diensten te leveren die aan
de klant specificaties voldoen. Door onszelf kritisch te beoordelen, verbeteren we continu
onze prestaties om aan de verwachtingen van de klanten te voldoen of deze te
overtreffen.
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