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про ПОЛІТИКУ ПРАТ «Фрау Марта» щодо персоналу 

Пріоритетними цінностями в сфері роботи з персоналом для ПРАТ «Фрау Марта»  є:  

 ефективність роботи персоналу,  

 ініціативність кожного робітника,  

 зацікавленість у роботі та її результатах,  

 розвиток творчого потенціалу робітника шляхом навчання, підвищення кваліфікації,  

 відчуття відповідальності кожного робітника за результати роботи підприємства. 

Цілі реалізації  Політики щодо  персоналу -  отримати максимальну віддачу від 

кожного робітника підприємства в ході виготовлення та реалізації 

швидкозаморожених овочів через систему, яка передбачає з боку керівництва: 

 забезпечення безпечних умов праці персоналу в будь-яких ситуаціях 

 створення санітарно-гігієнічних умов праці, які відповідають вимогам стандарту FSSC 

22000 

 забезпечення навчання та стажування персоналу відповідно до вимог стандарту FSSC 

22000 

 забезпечення санітарним одягом,  засобами захисту та дезінфекції  

 забезпечення можливості повноцінного відпочинку у перервах технологічного процессу 

 забезпечення перевірки та контролювання стану здоров’я   

 забезпечення засобами надання першої допомоги 

 мотивацію кожного працівника до досягнення цілей Компанії; 

 справедливу винагороду за  виконання вимог підприємства щодо виконання Політики та 

Цілей підприємства щодо виготовлення швидкозаморожених овочів 

 формування у членів колективу упевненості у власних силах і компетентності, що 

дозволить їм ефективно працювати. 
 

Для виконання Політики та Цілей ПРАТ «Фрау Марта» щодо безпечності та якості 

швидкозаморожених овочів виробничий персонал зобов’язаний:  
 

 розуміти правила та вимоги підприємства щодо безпечності та якості швидкозамороженої 

продукції та безумовно виконувати їх; 

 знати і дотримуватися виконання вимог посадових інструкцій і правил внутрішнього 

розпорядку підприємства; 

 знати як  вимоги щодо технології виготовлення продукції підприємства, так і порядок 

ведення окремих технологічних процесів та забезпечення технологічних параметрів 

виробництва; 

 дотримуватися  вимог промислової  санітарії, правил особистої гігієни і гігієни робочого 

місця, виконувати всі вимоги щодо безпеки персоналу у надзвичайних ситуаціях; 

 повідомляти керівникам підрозділів про невиконання вимог санітарії, правил особистої 

гігієни і гігієни робочого місця будь - ким з персоналу підприємства; 

 відповідально заповнювати Журнали здоров’я  як доказ власного здоров’я 

 дотримуватися  вимог пожежної безпеки, правил охорони праці і техніки безпеки; 

 виконувати загальні вимоги щодо культури виробництва та  загальної культури поведінки; 

  дотримуватися соціальної  етики в процесі спілкування як з керівниками  підрозділів, так і 

з іншими робітниками. 
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