KAYSON

درباره کیسون

كيسون يك شركت خصوصي است كه خدمات مهندسي و ساخت را در يك ترازجهاني در زمينه طراحي،
مديريت ،تدارك و اجرای پروژههای بزرگ و چند نظامه به كارفرمای داخل و خارج از ايران ارائه ميدهد .ما
طي بيش از يك دهه گذشته بخش مهمي از منابع خود را به حضور راهبردی در بازارجهاني ساخت و ساز
اختصاص دادهايم ،از جمله :گينه استوايي ،الجزاير و سودان در آفريقا ،هندوستان ،عمان و ساير كشورهای
خليج فارس در آسيا ،قرقيزستان ،قزاقستان و بالروس در كشورهای مستقل مشترك المنافع ،جمهوری
بليواری ونزوئال در آمريكای التين؛ شركت كيسون تنهاشركت درميان پيمان كاران عمومي كشوراست كه
شش باردرسال های  9831،9833،9833،9831،9831،9831به عنوان صادركننده نمونه خدمات فني
ومهندسي انتخاب شده است .كيسون در حال حاضر برخي از بزرگترين پروژه های جهان را طراحي ميكند و
ميسازد .در نتيجه امروز بخش بزرگي از در آمد شركت از پروژه های برون مرزی تامين مي شود .خدماتي
كه كيسون به كارفرماهای داخلي و بين المللي خود ارائه ميدهد ،تمام رشته های اصلي صنعت ساخت را در
بر ميگيرد .كيسون تالش ميكند تمام پروژههای در دست اجرای خود را با باالترين كيفيت ممكن اجرا كند
و مرتباً ارزش بيشتری برای كارفرمايان ،شركأ ،جامعه و ديگر ذينفعان ايجادنمايد.

ماموریت و چشم انداز
سازندگي در تراز جهاني
با توسعه قابليت های انساني و سازماني
برای ارتقای زندگي انسان ها

1

www.hajarian.com

ارزش ها
 احترام به مردم،حقوق وارزش های خود
 رعايت اخالق حرفه ای وپيوستن به تمام تعهدات،اصرابركيفيت،بهداشت وايمني،حفاظت ازمحيط
زيست وترويج توسعه پايدار
 گرامي داشتن خالقيت،ابتكارونوآوری
 ترويج پيشرفت های فني ومديريتي به طورمداوم
 پشبردروابط برنده-برنده-برنده

خط مشی کیفیت
خط مشي كيفيت كيسون در راستای توسعه و دستيابي به شركتي پيشرو در تراز جهاني ،به انجام رساندن و
مديريت پروژه های مهندسي ،تدارك و اجرا با رعايت مشخصات ،الزامات و كيفيت مورد توافق در قرارداد و
در چهارچوب اهداف سيستم های مديريت كيفيت ،بهداشت حرفه ای ،ايمني و زيست محيطي ،با مشاركت
كليه همكاران ،متعهد به انجام موارد زير است:


ايمن سازی محيط كار و پيشگيری از بروز خطا ،عوامل آسيب رسان ،حادثه،
آلودگي و تخريب محيط زيست.



تبعيت از قوانين ،مقررات و استانداردهای ملي و بينالمللي مرتبط.



استقرار نظام بهبود مستمر.



فراهم كردن منبع الزم و اعمال مديريت مؤثر بر آنها.



افزايش آگاهي و آموزش كاركنان.



افزايش مشاركت كليه كاركنان شركت برای استقرار اثر بخش سيستمهای مديريتي.



توجه به نظرات طرفهای ذینفع از جمله كارفرمايان و تأمين كنندگان
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خط مشی ایمنی
شركت كيسون ،به عنوان پيمانكار عمومي ،خود را متعهد به حفظ سالمت و ايمني كاركنان خود ،كليه
ذینفعان (مانند :پيمانكاران ،مشاركتها ،همسايگان ،بازديدكنندگان و غيره) و همچنين محافظت از محيط
زيست مي داند .اين تعهدات كه در تمامي سطوح سازماني و برای تمامي پيمانكاران الزم االجرا ميباشد،
شامل موارد زير است:


ايجاد محيط كاری سالم و ايمن



به حداقل رساندن آسيبهای وارده به محيط زيست



به حداقل رساندن اختالل در زندگي روزمرۀ افراد جامعه



رعايت الزامات قانوني (محلي ،ملي و بينالمللي) و الزامات كارفرما در زمينه بهداشت،
ايمني و محيط زيست



تدوين ،بهروز رساني ،استقرار و بهرهگيری از الگوهای مناسب و معتبر سيستم
مديريت بهداشت ،ايمني و زيست محيطي



آموزش و دعوت به همكاری از مديران و سرپرستان در پيادهسازی و اجرای اصول
اوليه HSE



آموزش و تشويق كاركنان در تمامي سطوح و الزام آنها به رعايت اصول اوليه HSE



آموزش پيمانكاران و الزام آنها به رعايت اصول اوليه HSE



ثبت ،بررسي و تحقيق در مورد شبه حوادث ،حوادث و خطرات؛ و علل آنها،با هدف
حذف و در صورت عدم امكان ،تقليل احتمال بروز (مجدد) آنها



بهبود مداوم در سيستم مديريت و عملكرد بهداشت ،ايمني و محيط زيست

ساختارسازمانی
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برای مطالعه بیشتربه سایت زیرمراجعه فرمائید.
WWW.KAYSON.IR.ICOM
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