Kvalitetspolicy
Kvalitetsarbetet i bolaget innebär att rutiner och instruktioner styr det dagliga arbetet för en väl fungerande
organisation, där medarbetare i bolaget verkar med kvalité i arbetsmoment och kundmöte.
•
•
•

Samspelet med kunden ska kännetecknas av ansvar, kreativitet, respekt och tydlighet.
Bolaget skall uppfylla tillämpliga lag och författningskrav.
Bolaget skall sträva efter att i god anda möta definierade intressenters förväntningar i samband med all
verksamhetsutövning.
Exempel på bolagets intressenter:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bolagets ägare
Bolagets anställda
Bolagets kunder
Bolagets leverantörer
Bolagets finansiärer och kreditgivare
Bolagets kravställare, såsom myndigheter lagstiftare
Branschorganisationer
Fackliga organisationer

Bolagets kvalitetsarbete ska resultera i ständiga förbättringar.
Bolaget ska upprätthålla en hög leveranssäkerhet.

Var och en av de anställda i bolaget skall verka för att kvalitet i arbetet skall uppfattas och vara en självklarhet
samt vara medveten om det ansvar och de befogenheter som tilldelats honom eller henne.
Företagsledningen ansvarar för att företagets kvalitetspolicy är känd, förstådd och tillämpad av alla medarbetare
inom företaget.

Miljöpolicy
Miljöarbetet i bolaget innebär att miljötänkandet ingår som en viktig del i den dagliga verksamheten och att en
ständig miljöförbättringsprocess pågår. Detta avser både verkstadsproduktion, reservdelshantering,
fordonsförflyttningar samt det arbete som bedrivs på kontor och verkstäder.
•
•

Systematiskt arbeta med miljöförbättringar.
Hushålla med naturresurser, begränsa avfall och förebygga föroreningar samt där så är möjligt återföra
restprodukter i kretsloppet.
I det dagliga arbetet aktivt arbeta för att förebygga skador på människa och miljö.
I det dagliga arbetet säkerställa efterlevande av lagkrav. De för oss applicerbara lagkraven definieras i
laglistan 02.08. Därutöver säkerställa efterlevnad av tillämpliga lokala och branschspecifika krav.

•
•

Denna policy är grunden för allt miljöarbete inom bolaget och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att
förverkliga den. Företagsledningen ansvarar för att företagets miljöpolicy är känd, förstådd och tillämpad av alla
medarbetare inom företaget.

Arbetsmiljöpolicy
Syfte
EA Verkstad AB´s övergripande mål är att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska och
förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet är anpassat till medarbetarnas olika
förutsättningar ur fysisk och psykosocial synpunkt.
Beskrivning
Bolagets arbetsmiljöpolicy innebär att:
•
•
•

•

Gällande lagar, förordningar och myndighetskrav utgör minimikrav för organisationens arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom organisationen.
Alla medarbetare känner engagemang i företaget genom ansvarstagande och delaktighet att bedriva
arbetsmiljöarbete som ger goda arbetsförhållanden.
Tillsammans arbetar vi med att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön utifrån såväl fysisk, psykologisk som
social och organisatorisk synpunkt.
Alla medarbetare medverkar aktivt i arbetsmiljöarbetet och följer instruktioner och föreskrifter.

•

Vårt arbetsmiljöarbete skall präglas av öppenhet och ärlighet mot varandra och vår omgivning.

•
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