
Takım olmak bizim için önemlidir.

Geleneksel Türk konukseverliğini uluslararası yüksek hizmet standardıyla birleştirmek ve özgün çizgimizi
koruyarak sürdürülebilir turizm öncülüğünde dünyada önde gelen resort işletmelerle rekabet yeteneğimizi
sürekli iyileştirmek.

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

2023 yılına kadar 'sıfır çöp sıfır atık' ilkesini tesisimizde uygulamak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
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Turizm konaklama sektöründe çevreye duyarlı olan tesismizde; misafir memnuniyetini ön planda tutarak

verdiğimiz tüm hizmetlerde çevre korumaya  odaklanır , ,gıda güvenliğini ön planda tutarız

Verdiğimiz tüm hizmetlerde kirliliğin önlenmesi temel istikametimiz olup bu sayede biyoçeşitliliğe ve

ekosisteme etkilerimizi azaltırız.

Enerji verimliliği ve etkin yönetimi konusunda faaliyetlerimizi şekillendirirken,doğal kaynakların sınırsız

olmadığını bilir tasarruf tedbirleri uygularız.İklim değişkliğinin azaltılması için çalışırız.

Tüm bu faaliyetlerimizi yürütürken tedarikçiden misafirlerimize sunana kadar olan tüm süreçlerde güvenli gıda

yönetimini sağlarız. 

Verdiğimiz tüm hizmetlerde amacımız ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve kanunları takip ederek

,uygulamak, sürdürebilirliğini sağlamaktır.

Tüm kalite yönetim sistemlerimizde sürekli gelişim temel felsefemiz olup bunu misafir memnuniyetini ve diğer

ilgili tarafların beklentilerini belirleyerek ve  teknolojik gelişmeleri takip edip,çalışanları sürekli eğiterek sağlarız.

Liderlik ön plandadır.

Çalışma prensiplerimizden ödün vermeyiz.

Güveniriz ve güvenilir olmayı severiz.

Yol gösterir,örnek oluruz.

Bilgiye inanırız.

ENTEGRE KALİTE POLİTİKAMIZ

Fark yaratırız.

Eğitimimiz süreklidir.

Gelişime uyum sağlarız.

Çevreye ve İnsana saygı gösteririz

Güler yüzlü ve samimi hizmet ederiz

Hizmette kalite esastır.
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Champion Tatil Köyü olarak, en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, işyerimizde hizmet veren diğer

firma çalışanlarının ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini, işyerinde ve çalışma saatleri dahilinde sağlamak öncelikli

hedefimizdir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’nin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak için,

gerekli tüm faaliyetleri düzenleriz. İSG çalışmalarının sürekliliğini desteklemek için ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek için

farklı eğitimler alır, iyileştirmeler yaparız. Tesisimizde İSG ile ilgili tüm yasal sorumluluklar yerine getirilir ve

faaliyetlerimizde İSG açısından risk yaratmayan en son teknolojiler kullanılır. Üretim aşamasından itibaren, yeni ürün,

tesis ve süreçlerin İSG açısından etkilerini değerlendirir, risklerini göz önünde bulundurur, periyodik olarak kontrol eder

ve kazaları önlemek için gerekli tüm çalışmaları yapar ve önlemler alırız. Champion Tatil Köyü acil durum ve afetlerde,

ortaklaşa önleme faaliyetleri için tüm çalışanlarımızla hem tesis içinde hem de yakın çevremizdeki tüm kuruluşlarla

işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


