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Politika kvality Nestlé

Záväzok najvyššieho vedenia spoločnosti

• Súlad so všetkými platnými zákonmi
V Nestlé uskutočňujeme koncept Good Food,
a normami a rovnako tiež s internými požiGood Life („dobré potraviny pre dobrý život“)
adavkami našej spoločnosti.
tak, že svojim spotrebiteľom a zákazníkom
poskytujeme potraviny a nápoje najvyššej
• Neustále zlepšovanie systému riadenia
kvality. Kedže kvalitu považujeme za neodkvality, ktorý garantuje bezpečnosť,
deliteľnú súčasť základných princípov našej
predchádza problémom a nedostatkom
spoločnosti, tieto princípy vedú naše kroky
v oblasti kvality vďaka pravidelnému sledotak, aby sme dodávali výrobky a služby, ktoré
vaniu cieľov a kontroly ich dodržiavania.
sú bezpečné, spĺňajú všetky zákonné normy
• Podporu aktívnej participácie na zlepšovaní
a predpisy a sú preferované zákazníkmi
kvality medzi všetkými zamestnancami
i spotrebiteľmi. Politika kvality spoločnosti
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Nestlé Quality Policy
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•

Bezchybné prevedenie a žiadne plytvanie
– neustále hľadáme možnosti a príležitosti,
ako sa v Nestlé zlepšovať a byť ešte konkurencieschopnejší.

•

Záväzok každého z nás, všetkých zamestnancov na všetkých úrovniach organizácie,
podporovať kultúru kvality v Nestlé.

výrobkov a služieb pre spotrebiteľov a zákazníkov prostredníctvom aplikácie Systému
riadenia kvality Nestlé (NQMS).

Preferencie
& Trvalé hodnoty
Bezpečnosť
potravín
&
Zhoda s legislativou

Spotrebiteľ
&
Zákazník

Žiadne defekty
&
Žiadny odpad

Zapojenie všetkých
zamestnancov
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Systém riadenia kvality Nestlé
(Nestlé Quality Management System – NQMS)
Politika kvality Nestlé je realizovaná prostredníctvom zavádzania Systému riadenia
kvality Nestlé (NQMS). Všetci zamestnanci
sú zodpovední za dosahovanie stanovených
cieľov a neustále zlepšovanie kvality všetkých
výrobkov a služieb Nestlé.

NQMS sa skladá z troch častí::
•

Štandardy kvality zachytávajú znalosti
a expertízu profesionálov v Nestlé a zaisťujú neustálu aplikáciu toho, čo vieme.
Štandardy kvality, ktoré v sebe zahŕňajú
centrálne určené a výrobkovo špecifické
požiadavky, sú riadené prostredníctvom
lokálne definovaných operatívnych manuálov kvality. Štandardy špecifické v danej
krajine, založené na miestnych regulačných požiadavkách, sú zahrnuté na lokálnej
úrovni.

•

Neustále zlepšovanie riadiaceho cyklu,
aby sme zabezpečili efektívne riadenie
procesov kvality, merali výkonnosť a zlepšovali našu kultúru kvality.

•

Riadiaci systém založený na procesoch
zahŕňa celý hodnotový reťazec, v ktorom
sú všetky funkcie zodpovedné za riadenie
svojich procesov, ktoré majú dopad na
bezpečnosť výrobkov, na súlad s legislatívou a na uspokojenie potrieb zákazníkov
a spotrebiteľov Nestlé. Podporné funkcie
poskytujú asistenciu, expertízu a nástroje
tak, aby sme naplnili požiadavky NQMS
a dosiahli ciele kvality.

Riadenie procesov je základom dobrého
fungovania NQMS. Tento systém poskytuje
rámec na dosahovanie a dodržiavanie súladu
s normami, meranie výkonnosti a neustále
uspokojovanie potrieb našich spotrebiteľov
a zákazníkov.
Systém NQMS spĺňa všetky aspekty medzinárodných štandardov ISO. NQMS je súčasťou
celej našej organizácie a je certifikovaný nezávislou treťou stranou. Očakávame, že naši
obchodní partneri preukážu súlad s požiadavkami Nestlé zabezpečovať čo najvyššiu
možnú bezpečnosť potravín a súlad s platnými predpismi.
Podporujeme kultúru kvality tým, že rozvíjame
povedomie o kvalite v celej organizácii, neustále
sa snažíme upevňovať pojem vysokej kvality
medzi všetkými zamestnancami a poskytovať
im všetky nástroje a kompetencie, aby mohli
konzistentne napĺňať a zdieľať hodnoty, politiku, princípy a štandardy Nestlé. Neustále
sa snažíme zlepšovať, všetci zamestnanci sa
podieľajú na dodržiavaní a zlepšovaní kvality
výrobkov a služieb Nestlé, aby sme dosiahli
a zachovali si dôveru zákazníkov a spotrebiteľov Nestlé.

Celý hodnotový reťazec, všetky podporné
funkcie sú spolu s politikami a štandardmi,
ktoré majú vplyv na kvalitu výrobkov a služieb
Nestlé, graficky zobrazené nižšie.

Nestlé neustále zvyšuje účinnosť NQMS
vďaka využívaniu všetkých potrebných
nástrojov a metód, ktoré prináša Nestlé Continuous Excellence (NCE) a GLOBE.

Politika kvality Nestlé
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Value Chain & Support Functions (Main Nestlé Policies & Standards* impacting Quality)

Generating
Demand
Consumer
Related
Processes

New Product Development and Introduction

Innovation
& Renovation
Strategy

• Nestlé Policy on
Nutrition and Health
Claims

• Nestlé Product
Development &
Introduction

• Nestlé Consumer
Communication
Principles

• Quality
Requirements
in Innovation &
Renovation

• Nestlé Nutritional
Profiling System
• Consumer Contact
Handling

• Regulatory
Requirements
in Innovation &
Renovation

• Quality Awareness:
Consumer Contacts

• Role of Consumer
Understanding in R&D

• Nestlé Standard
for Label Text
Development

• Role of Sensory in
R&D

Supply
Strategy

• Supply Chain Strategy
• Procurement
in Innovation &
Renovation

Ensuring supply

Exploration
& Execution
& Assessment

• Recipe & Foodstuff
Specification
Management
• Nestlé Hygienic
Engineering

• Co-Manufacturing &
Co-Filling

• Manufacturing Dossier

• Licensing of Nestlé
Food Products to Third
Parties

• Standard for HACCP,
p-HACCP & Model
QMS

Demand
& Supply
Planning

• The Capacity Planning
for Nestlé Factories
• Quality Management
in Inter-Market Supply
and Export to Third
Parties

• Technical Acceptance
of New Products

• 60/40+ Consumer
Preference

Support
Communication – Compliance – Data Management – Finance &
Legal – Nestlé Continuous Excellence –

* This list is complemented by unit- (e.g. GMB or Joint Venture, etc.) and market-specific Policies and Standards

4
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Generating
Demand
Strategic
Procurement

• Nestlé Supplier Code
• Nestlé Procurement
Policy
• Vendor Approval
Process

Operational
Procurement

• The Demand and
Operations Plans
• Marine & Transport
Claims Handling

Manufacturing
& Asset
Maintenance

Customer
Services

• Food Safety
Management
System

• Collection and
Analysis of Customer
Complaints

• Nestlé Good
Manufacturing
Practices (NGMP)

• Disposal or
Destruction of Market
Returns

Sales
& Product Use

• Nestlé Code of
Business Conduct
• Product Quality
Assessment on the
Retail Shelf

• Quality Monitoring
Scheme (QMS)
• Directives for Release

Physical Logistics (Material handling)
• Inventory Management at Nestlé

Functions
Control – Human Resources – Infrastructure & Work environment
Regulatory – Security – Technical & Operations Support

Politika kvality Nestlé
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