Kvalitets-, miljö- &
arbetsmiljöpolicy
Reg.nr:
LG02

Datum:
2020-05-15

Godkänd av:
Ledningsgruppen

Constructor ska tillhandahålla produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri
och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Detta ska
ge oss som företag en framförhållning för att möta och ställa krav, samt att vara marknadsledande
inom vårt produktområde.
Kvalitet
Constructor ska arbeta för att fortlöpande förbättra och utveckla verksamheten. Vårt arbete ska
kännetecknas av öppenhet, ansvarstagande och effektivitet, så att våra kunder är nöjda efter att ha
anlitat oss. Det uppnår vi genom att:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ha god kunskap om våra kunders behov och förväntningar.
Säkerställa en öppen, saklig och snabb kommunikation såväl inom företaget som externt.
Leverans sker i rätt tid och produkterna håller rätt kvalitet.
Regelbundet och långsiktigt utveckla våra arbetssätt, metoder och processer.
Ta vara på egna och andras erfarenheter för att uppnå ständig förbättring.
Utveckla kompetensen hos medarbetarna så att alla vet sin roll, sitt ansvar och sin koppling
till företagets mål.

Miljö
Constructors miljöarbete ska vara en integrerad del av verksamheten, och ska främja ett långsiktigt
hållbart samhälle och ge oss en uthållig lönsamhet. Det uppnår vi genom att:
▪
▪
▪
▪
▪

Arbeta aktivt och långsiktigt för att skydda vår omgivning, personal och egendom.
Arbeta för en god resurshushållning genom att reducera utsläpp av växthusgaser,
energianvändning och den relativa avfallsmängden.
Ständigt utveckla vår medvetenhet om kraven på verksamheten samt följa tillämpliga lagar,
regler & förordningar.
Med samarbetspartners och leverantörer skapa relationer som präglas av god
affärsmässighet samt beaktande av våra säkerhets- och miljökrav.
Medvetandegöra medarbetarna om hur de kan bidra till goda miljövärden och god
resurshushållning.

Arbetsmiljö
Constructor ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa en god och säker
arbetsmiljö. Våra medarbetare ska trivas samt vara trygga och engagerade. Det uppnår vi genom
att:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prioritera säkerhet i all verksamhet.
Arbeta för att bibehålla en rimlig personalomsättning och hög frisknärvaro.
Våra chefer ska arbeta målinriktat och organiserat med arbetsmiljöfrågor utifrån sin
arbetsmiljödelegering.
Alla medarbetare ska ta sitt personliga ansvar att följa rutiner & instruktioner samt
rapportera tillbud & olyckor.
Medarbetare och chefer ges rätt förutsättningar t.ex. introduktion, kunskaper &
befogenheter.
Bevaka arbetsmiljön inom vår arbetsmiljögrupp och genomföra skyddsronder.

