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Policys
Genom ständiga förbättringar och riskanalyser i vårt KMA-arbete uppdateras policys vid behov.

Kvalitetspolicy
Haga ROT Service skall ha nöjda återkommande kunder genom att:
−

Planera och genomföra arbetet med hög kvalitet

−

Ha rätt sammansatta team för varje uppdrag

−

Rent, Snyggt och Snabbt skall vara ledord

−

Följa företagets rutiner och ha bra kommunikation i alla led.

Miljöpolicy
Haga ROT Service skall värna om miljön och bidra till en hållbar utveckling genom att:
−

Alltid tillse att vid byte av maskiner skall dessa vara miljövänligare än den tidigare.

−

Sortera avfall

−

Planera transporter

−

Ha ordning och reda

−

I första hand välja återvinningsbara och miljövänliga material.

Arbetsmiljöpolicy
Haga ROT Service skall ha en bra arbetsmiljö och ett kontinuerligt arbetsmiljötänkande genom att:
−

Att tillse att skyddsutrustning finns till alla medarbetare och att denna används.

−

Att endast godkända och vibrationsdämpande maskiner används.

−

Att rätt utrustning används i arbetet.

−

Att god stämning och goda relationer finns mellan arbetsledning och personal.
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ETIKPOLICY
•

Vi i HAGA Rot uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till
ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet,
beslutsfattande myndigheter och media.

•

Vi i HAGA Rot bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt
oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.

•

Vi i HAGA Rot ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners
som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen.
Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.

•

Vi i HAGA Rot ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och
undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.

•

Vi i HAGA Rot uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter
på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte
är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.

•

Vi i HAGA Rot vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra
medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi
motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.

•

När vi i HAGA Rot ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi
skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.
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