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VKG OIL AS KEEMIALABORATOORIUMI JUHTIMISPÕHIMÕTTED
VKG OIL AS keemialaboratooriumi juhtkond kohustub:
1. oma töös juhinduma VKG OIL AS juhtimispõhimõtetest;
2. rakendama, haldama ja pidevalt täiustama standardil EVS-EN ISO/IEC 17025 põhinevat
juhtimissüsteemi, tagama standardi nõuete täitmise ning juhtimissüsteemi tõhususe
pideva analüüsi ja parendamise;
3. tagama laboritegevuste läbi viimisel EVS-EN ISO/IEC 17025 standardi nõuete, sise- ja
välisklientide nõuete, õiguslike nõuete ja välisorganisatsioonide kohalduvate nõuete
täitmise;
4. järgima laboritegevuste läbi viimisel lepinguid, valmistoodete ja vaheproduktide
spetsifikatsioone, heakskiidetud katse- ja proovivõtumeetodeid ning sise- ja välisklientide
taotlusi;
5. tagama, et keemialaboratoorium on ettevõtte iseseisev struktuuriüksus, mis on
majanduslikult teistest üksustest sõltumatu ning müügi-, finants- ega tootmisüksustel ei
ole mõju labori töötajatele ega labori erapooletusele;
6. pühenduma klientide, tarnijate ja partneritega suhtlemisel sõltumatuse ja erapooletuse
tagamisele;
7. tagama, et kõik keemialaboratooriumi töötajad on kõikides oma tegevustes pühendunud
klientide, tarnijate ja partnerite andmete konfidentsiaalsuse tagamisele;
8. tagama, et kogu laboritegevuste läbi viimise käigus kogutud või loodud tehniline ja
mittetehniline teave käsitletakse konfidentsiaalsena ning teavitama kliente või teisi
seotud osapooli alati eelnevalt sellest, millist teavet kavatsetakse avalikustada;
9. piirama kolmandate isikute juurdeligipääsu laboritegevuste läbi viimise käigus kogutud
või loodud tehnilisele ja mittetehnilisele teabele;
10. tagama, et kõik keemialaboratooriumi töötajad on teadlikud oma kohustustest ja
vastutustest seoses erapooletuse nõudega ning konfidentsiaalsusnõudega;
11. kindlustama
keemialaboratooriumi
laboritegevuste läbi viimiseks;

personali

kompetentsuse

ja

pädevuse

12. tagama ruumide, keskkonnatingimuste ja muude töös kasutatavate tehniliste vahendite
sobivuse laboritegevuste läbi viimiseks;
13. pidevalt tuvastama, hindama ja kontrollima keemialaboratooriumi tegevusega seotud
riske ja võimalusi, ning vajadusel rakendama meetmeid riskide kõrvaldamiseks või
minimeerimiseks;
14. tagama vajaliku informatsiooni ja ressursid teostatavate tööde läbi viimiseks.
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Juhtimispõhimõtteid rakendatakse kogu VKG OIL AS keemialaboratooriumi tegevusala
ulatuses: proovide võtmine, analüüside teostamine, laboriseadmete kalibreerimine ja
remont ning kõikide teiste tegevuste teostamine, mis vastavad keemialaboratooriumi
töötajate ametijuhenditele.
VKG OIL AS keemialaboratooriumi juhataja tagab kõikidele labori töötajatele ja kõikidele
keemialaboratooriumi lepingulistele koostööpartneritele juhtimispõhimõtete tutvustamise ning
vastutab juhtimispõhimõtete täitmise eest. Üldsusele on juhtimispõhimõtted kättesaadavad
ettevõtte kodulehel: http://www.vkg.ee/.
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