SPOROČILO ZA MEDIJE
GLS pridobil nove certifikate za okoljske standarde
in nadzor kakovosti
Amsterdam, 18. februar 2013. Trajnostna in zanesljiva logistika dostave
pošiljk po vsej Evropi: po novem se še osem podjetij GLS ponaša s
certifikatom za okoljski standard ISO 14001. Še dve družbi iz skupine sta na
novo pridobili tudi certifikat za nadzor kakovosti ISO 9001.
Zdaj ima že večina družb GLS certifikat za okoljski standard 14001. V začetku
leta se je še osem družb pridružilo dosedanjim petim, ki so si certifikat že
prislužile v letu 2011. DEKRA, inšpekcijska družba, ki deluje po vsem svetu, je
potrdila, da vsa ta podjetja delujejo z učinkovitim okoljevarstvenim sistemom.
"Standard ISO je najpomembnejši standard v poslovnem ravnanju z okoljem," je
ob tem povedal Rico Back, CEO pri GLS. "Certifikat nas obvezuje, da še naprej
izboljšujemo svoje procese in tako zmanjšujemo porabo virov in izpuste. To nam
je v pomoč pri doseganju ciljev naše trajnostne pobude Think-Green."
Pobuda Think-Green združuje vse okoljske aktivnosti v skupini GLS. GLS vse
svoje nove objekte gradi po okolju prijaznih načelih, ob tem še posebno
optimizira načrtovanje prevozov ter vzpodbuja svoje osebje, da pri svojem delu
ravna odgovorno do okolja. GLS redno meri uspešnost svoje okoljske usmeritve.
Predstavniki pobude Think-Green vzpodbujajo zaposlene k trajnostnemu
razmišljanju in ravnanju ter k uporabi preizkušenih okoljskih ukrepov.
Zagotavljanje kakovostnih storitev po vsej Evropi
GLS prav tako sistematično nadzoruje in izboljšuje kakovost svojih storitev. Tako
kot pri ravnanju z okoljem je tudi to del celovitega sistema vodenja, ki je
standarden v skupini GLS po vsej Evropi. DEKRA priznava učinkovitost tega
sistema. Nadzor kakovosti v skoraj vseh družbah GLS zdaj ustreza standardu
ISO 9001. GLS Španija in GLS B.V. (Holding) sta nedavno prvič pridobila
certifikat družbe DEKRA. Tako sta se pridružila petnajstim družbam GLS, ki imajo
takšno potrdilo že nekaj let.
"Vsi postopki, ki jih uporabljamo pri GLS, imajo en sam cilj: zagotoviti zanesljivo
dostavljanje po vsej Evropi ob vsakem času," pravi Rico Back. "Naš sistem za
nadzor kakovosti, ki vsebuje obsežen sistem nadzora ključnih kazalcev, je
osnova pri doseganju tega cilja."

Letos se GLS pripravlja na potrditev standarda ISO 9001 v še dveh državah.
Certifikat za ravnanje z okoljem načrtujejo v še petih državah. Nato bo
vključevanje nacionalnih družb v standardni sistem vodenja GLS zaključeno.

Preglednica: certifikati ISO v GLS
Novi certifikati

Obstoječi certifikati

Češka, Madžarska, Poljska,
Okoljski sistem GLS (certifikat ISO Romunija,
Slovaška, Avstrija, Belgija, Nemčija,
14001)
Slovenija, Španija, Holding Luksemburg, Nizozemska
(GLS B.V.)

Nadzor kakovosti GLS (certifikat ISO Španija,
9001)
Holding (GLS B.V.)

Avstrija, Belgija, Češka,
Francija,
Nemčija,
Madžarska, Irska, Italija,
Luksemburg, Nizozemska,
Poljska,
Portugalska,
Romunija,
Slovaška,
Slovenija

GLS Group v Evropi
GLS, General Logistics Systems B.V. (s sedežem v Amsterdamu) zagotavlja visoko
kakovostne storitve dostave pošiljk, logistike in hitre pošte za 212.000 strank v Evropi.
Vodilno načelo GLS je biti “vodilni ponudnik po kakovosti v evropski dostavi pošiljk”. V
tem duhu GLS poudarja tudi trajnost: dejavnosti za zaščito okolja združuje pod svojo
vseevropsko pobudo Think-Green. Z lastnimi in partnerskimi podjetji GLS nudi mrežo v
42 evropskih državah, globalno pa se pogodbeno povezuje z drugimi ponudniki. GLS
razpolaga s 37 logističnimi centri in 660 depoji. S svojo mrežo je GLS med vodilnimi
ponudniki storitev dostave pošiljk v Evropi. 13.400 uslužbencev letno obdela 375
milijonov pošiljk. Vsak dan je za GLS na poti 16.510 vozil. V finančnem letu 2011/12 je
GLS ustvaril prihodek v višini 1,81 milijarde evrov.

