OBVESTILO ZA JAVNOST
Kakovost in trajnost pri dostavljanju

GLS pridobil ISO certifikat za vse skupine
Okolje in kakovost se upravljata s sistemom: GLS - vseevropski paketni
distributer, ki je sedaj za celotno skupino, v skladu z mednarodno
priznanimi standardi, pridobil ISO certifikata 14001 in 9001.
GLS je zaključil projekt pred rokom in manj kot v treh letih. Devetnajst GLS
podjetij je prejelo certifikat v skladu z okoljskim standardom ISO 14001, in sicer
pet od njih v preteklem mesecu - GLS na Danskem, v Franciji, na Finskem,
Irskem in na Portugalskem. Mednarodna revizijska družba DEKRA je za podjetja
potrdila, da imajo učinkovit in uspešen sistem ravnanja z okoljem.
„Trajnostno delovanje z istimi načeli med državami je v skupini GLS trdno
zasidrano“, pravi Rico Back, CEO GLS. Ključni elementi so okoljska politika
podjetja, okoljski program, uveljavljeni procesi in lastne ambicije. Notranje
kontrole uspeha in zdaj neodvisne revizije zagotavljajo, da se GLS v smislu
podnebja in varstva okolja nenehno izboljšuje.
ISO- skladno ravnanje z okoljem, prispeva k doseganju ciljev GLS skupine pri
projektu Think Green - gre za zmanjšanje emisij, porabe virov in odpadkov. Pod
okriljem Think Green se zbirajo vse okoljske dejavnosti skupine. Niz konkretnih
ukrepov seže od uporabe tehnologij za varčevanje z energijo do učinkovitega
načrtovanja poti k okoljsko zavednega obnašanja na delovnem mestu.

Popolnoma zanesljivi po vsej Evropi
Skupina GLS preverja, zagotovlja in izboljšuje kakovost svojih storitev in se pri
tem drži visokih mednarodnih standardov. Z uspešnim revidiranjem GLS Finska
in GLS Danska imajo sedaj opravljeno certificiranja po ISO 9001 vse skupine.
Konkretno to pomeni, da GLS vsak dan v vseh državah postavlja ključne
kazalnike, jih obdeluje in na osnovi tega nadzoruje in vodi paketno obdelavo.

„Poenoteni procesi in njihovo sistematično izboljševanje so ključnega pomena ,
da našim strankam ponudimo isto kakovostno paketno dostavo kjerkoli v Evropi“,
pravi Rico Back. "Zanesljivost in trajnost sta pri tem ključna dejavnika." Kakovost
in ravnanje z okoljem se je izkazalo kot dobro. V mnogih državah je sistem
vodenja kakovosti certificirano po ISO že več kot deset let. Pečat za potrditev
svojega sistema ravnanja z okoljem je GLS
prvič dobil leta 2011 na
Nizozemskem.

Skupina GLS v Evropi

GLS General Logistics Systems B. V. (s sedežem v Amsterdamu) zagotavlja zanesljive,
kakovostne paketne storitve za 220.000 strank v Evropi in dodatno ponuja ekspresne in
logistične storitve. "Vodilni v kakovosti v evropski paketni logistiki" je vodilno načelo GLS.
Pri tem GLS poudarja trajnostne ukrepe: pobuda Think Green združuje vseevropske
dejavnosti za varovanje okolja. Z lastnimi podjetji in partnerji skupina zajema 37
evropskih držav in je preko pogodbenih dogovorov povezana s celim svetom. GLS ima
na voljo 37 osrednjih točk za pretovarjanje in 667 depojev. S svojim cestnim omrežjem je
GLS eden izmed vodilnih ponudnikov paketnih storitev v Evropi. Dnevno imajo na
razpolago okoli 14.000 zaposlenih in 18.000 vozil. V fiskalnem letu 2012/13 je skupina
GLS pripeljala 380 milijonov paketov in s tem dosegla 1,84 milijarde evrov prometa.

