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VERKSAMHETSPOLICY FÖR VATTENFALL SERVICES NORDIC AB
(KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET)

VD är ansvarig för denna policy och kontrollen av dess efterlevnad.
Vattenfall Services affärsidé är ”Genom att tillsammans skapa Sveriges säkraste arbetsplats
levererar vi effektiva tjänster inom service, underhåll och entreprenad till våra kunders energioch elanläggningar, vilket bidrar till ett hållbart samhälle”.
Vårt agerande ska ge förutsättningar för en positiv affärsutveckling, stärkt konkurrenskraft,
minimering av ekologiska fotavtryck samt en säker, hälsosam och stimulerande arbetsmiljö för
alla medarbetare.
Genom en aktiv samverkan med vår interna organisation och övriga intressenter skapar vi
kunskap, engagemang och ständiga förbättringar. Vår ambition är att uppfylla vår affärsidé
och att vara ett gott föredöme på de marknader vi finns verksamma på, samt att:
•

ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av sitt arbete

•

alltid göra vårt bästa för en god yttre miljö och effektiv resursanvändning

•

alltid leva upp till våra kunders förväntningar på rätt kvalitet

•

förebygga brottsliga handlingar med åtgärder som skyddar anställda,
underentreprenörer/konsulter, egendom och företagets förtroende

•

arbeta systematiskt för att brand inte skall uppstå

Vår inställning tydliggörs, bland annat, genom att:
•

personsäkerheten alltid är viktigast i alla delar av vår verksamhet. Våra medarbetare
och underentreprenörer/konsulter ska alltid komma hem till sina nära och kära efter en
arbetsdag.

•

vi i förväg bedömer effekterna av nya verksamheter och kundåtaganden samt
identifierar och använder anpassade och effektiva lösningar för att minska negativ
påverkan på människa och yttre miljö

•

vårt arbetsklimat kännetecknas av ett aktivt, öppet och positivt medarbetarskap där vi
respekterar individen

•

vi följer gällande lagar samt våra kunders och egna krav. Vi kräver detta även av våra
leverantörer

•

varje anställd har rätt kompetens och tar ansvar för kvaliteten i sitt arbete

