Beleidsverklaring Eurosafe Solutions bvba

Eurosafe Solutions bvba staat voor veilig werken op hoogte. Zonder compromis. Voor elke situatie, in elke
omgeving. Een veilige werkomgeving scheppen voor mensen die op hoogte werken is onze pure core
business. Omdat wij geloven dat een functionele omgeving waarin mensen zich veilig en comfortabel
voelen en ook daadwerkelijk veilig zijn en gegeven de situatie effectief kunnen werken, substantieel
bijdraagt aan een optimaal prestatieniveau en een goede en veilige werksfeer.
We werken nadrukkelijk samen in de gehele keten om onze opdrachtgevers optimaal te bedienen. Samen
met de opdrachtgever en onze partners komen we tot situatie specifieke oplossingen die zowel in kosten
als baten voor alle belanghebbende partijen optimaal zijn, en in balans in relatie tot veiligheid,
functionaliteit, levensduur en esthetiek.
We bieden hoogwaardige technische oplossingen, toegespitst op de specifieke situatie op locatie, met
gebruikmaking van topkwaliteit klim- en valbeveiligingsproducten, in samenwerking met toonaangevende
partijen zoals MSA-Latchways, Skylotec, Altrex en Honeywell Safety Solutions.
Eurosafe Solutions wil een vooraanstaande technische dienstverlener zijn, die in nauwe interne en externe
samenwerking hoogwaardige diensten en oplossingen biedt aan zijn opdrachtgevers. Werkend met een
integrale aanpak, die verder reikt dan de waarde van de afzonderlijke onderdelen. Overall bevordert de
integrale aanpak de veiligheid, verantwoordelijk gedrag en een goede werksfeer, vermindert het verzuim,
verlaagt aansprakelijkheid en Total Cost of Ownership (TCO), verbetert het imago richting de klant van de
klant, medewerkers, leveranciers, financiële en verzekeringsinstellingen, het publiek en de arbeidsmarkt.
Ook trainen we medewerkers in veilig werken op hoogte en hoe veilig te werken met de op locatie
aangebrachte voorzieningen. Tot een veilige werksituatie komen is één, de situatie veilig houden is twee.
Goede training en tijdige opfriscursussen en het deugdelijk en tijdig keuren en onderhouden van klim- en
veiligheidsvoorzieningen door ervaren, getrainde en certificeerde medewerkers die over de juiste
gereedschappen en onderdelen beschikken is daarbij onmisbaar.
Het kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid dat Eurosafe Solutions bvba, is erop gericht
persoonlijk letsel en materiële en milieuschade te voorkomen. Iedereen dient te streven naar een
voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.
Deze zaken zijn van groot belang voor een gezonde toekomst van Eurosafe Solutions bvba. Ideeën
hieromtrent worden door de directie zeer op prijs gesteld. De directie stelt acties op en monitort voortgang
en effectiviteit.
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