KHMS-POLICY
Norva24 Sveriges policy för KHMS (Kvalitet, Hälsa, Miljö och Säkerhet) är:
Vi vill säkerställa att vi levererat vad vi lovat till kund, vilket vi gör igenom att arbeta enligt våra
rutiner och mallar. Våra leveranser ska överensstämma med vårt avtal med kund vad gäller kvalitet,
effektivitet, miljö- och systemlösningar inom alla våra affärsområden. Vi fokuserar och utvecklar oss
inom dessa områden tillsammans med våra kunder och leverantörer.
Vårt sociala engagemang och samhällsansvar karaktäriserar vår företagskultur
Lokalt socialt engagemang med omtanke är viktigt för oss. Vi engagerar oss i det lokala affärslivets
utveckling, arbetar för ungdomar och det lokala samhället. Vi skall verka för att utveckla vårt företag.
Ständiga förbättringar, driva utveckling och involvering av våra medarbetare skall karaktärisera vår
vardag.
En minskad miljöpåverkan skall vara ledstjärna I vår vardag och utveckling
Vi skall sträva efter att erbjuda marknadens mest miljövänliga teknologi inom vår bransch och
kontinuerligt arbeta för att förbättra vårt miljöavtryck inom alla våra affärsområden. Alla anställda
skall känna till fördelarna med vår miljövänliga teknologi. Vi har ett personligt ansvar att efterleva
rutiner för vårt miljöarbete inom vatten och energiförbrukning, hantering och transport av
kemikalier, avfall och återanvändning av företagets tillgångar. Vi skall alltid bedriva vår
affärsverksamhet inom ramen för lagar och regler så att vi lämnar så liten miljöpåverkan som möjligt.
Engagemang och involvering skall vara ledstjärna i utvecklingen av vår arbetsmiljö
Vår arbetsmiljö och vår transportverksamhet skall uppfylla samtliga lagkrav och vara säker.
Arbetsmiljön skall och karaktäriseras av ett gott kamratskap, engagemang med involvering av
medarbetarna. Vi har ett personligt ansvar att följa våra etiska riktlinjer och visa omtanke för våra
medmänniskor och miljön omkring oss. Vi arbetar systematiskt med hälsa, miljö och säkerhet och vi
har en öppen kultur.
Vårt ledarskap skall skapa en hållbar verksamhet
Genom vår affärsstrategi skall vi skapa en stabil grund för vår verksamhet med tillväxt och
arbetstillfällen där vi verkar. Våra etiska riktlinjer skall vara ledande för hur vi agerar i relation till
varandra och vår omgivning. På våra anläggningar håller vi rent och snyggt, likaså när vi är ute på
våra uppdrag.
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