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OÜ RANTELON rakendab kõigis oma tegevustes kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise ning sotsiaalse vastutuse
alaseid põhimõtteid. Tagamaks toodete ja tööde nõuetele vastavust,  turvalisust ja ohutust ning saastamise
vältimist, kvaliteeti, sisemist efektiivset töökorraldust ja seeläbi kulutuste kokkuhoidu ning konkurentsivõimet,
on OÜ-s RANTELON välja  töötatud ja juurutatud rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja AQAP-
2110 nõuetele  vastav  integreeritud  kvaliteedi-  ja  keskkonnajuhtimissüsteem.  OÜ  RANTELON  peamised
kvaliteedi-, keskkonna- ning sotsiaalse vastutuse alased põhimõtted ja märksõnad on järgmised:

- tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
- tagada oma tegevuses ja tööde teostamisel nõuetele vastavus, vastavuskohustuste täitmine (õiguslike jm

nõuete järgimine), kvaliteet, tähtaegsus ja toodete ohutus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine
tööde teostamisel;

- kasutada loodusressursse säästlikult;
- kasutada  materjale,  tehnoloogiaid  ja  töövõtteid,  mis  on  võimalikult  keskkonnasõbralikud  ega  oma

kahjulikku mõju inimeste tervisele;
- rakendada meetmeid keskkonnakaitseks ning reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks;
- kasutada kompetentseid alltöövõtjaid ja arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi

koolitusprotsessi;
- toimida  vastavalt  jätkusuutliku  hanke  (sustainable  procurement)  põhimõtetele,  mitte  kasutada

konfliktimineraale (conflict minerals);
- toimida vastavalt  sotsiaalse vastutuse (corporate social  responsibility)  põhimõtetele, mille hulka kuulub

äritegevuse  teostamine  sotsiaalselt  vastutustundlikult  ja  eetiliselt  (conducting  business  in  a  socially
responsible and ethical manner), korruptsiooni, altkäemaksu ja rahapesu vältimine (avoiding corruption,
bribery and money laundering), inimõiguste ja ausa kaubanduse toetamine (supporting human rights and
fair trade), lapstööjõu kasutamise vältimine (prevent child and forced labor), diskrimineerimise vältimine
(prevent discrimination issues);

- kasutada kaasaegseid juhtimismeetodeid konkurentsivõimelise tootmise tagamiseks;
- pidevalt arvestada ettevõtte ümbruse (väliskeskkonna), riskide ja võimalustega, arendada ettevõte ning

tagada integreeritud juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001, ISO 14001 ja AQAP-2110
nõuetele ning integreeritud juhtimissüsteemi, tegevuste, protsesside ja teenuste pidev parendamine.

Käesolev kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on edastatud ja selgitatud kõikidele ettevõtte kontrolli all töötavatele
isikutele (OÜ RANTELON töötajad, lepingulised töötajad jms).  Ettevõtte juhtkond tagab asjakohaste äri-  ja
organisatsiooniliste  struktuuride  rakendamise  selleks,  et  tõhusalt  määratleda,  seirata  ja  juhtida  eeltoodud
kvaliteedi-, keskkonna- ning sotsiaalse vastutuse küsimusi ja tegevusi. Käesoleva poliitika ellurakendamiseks
on püstitatud eesmärgid, mis on dokumenteeritud ja kinnitatud juhatuse liikme poolt (vt Ettevõtte käsiraamat). 
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