Policy för uppförande
Ett säkert områdesskydd ger mindre oro och bättre nattsömn. Vi vill erbjuda våra kunder vår samlade
kunskap och erfarenhet inom områdesskydd för att alla ska få det skydd de behöver, när de behöver
det. Vi levererar inte bara ett områdesskydd i hög kvalitet – vi ger också kunden expertisen från en
pålitlig och kunnig leverantör, och tryggheten i en smidig affär.
Vi bygger vår verksamhet runt nyckelorden Utveckling, Effektivisering och Kundfokus. För oss handlar
det om att alltid leta efter nya vägar och aldrig nöja oss med lagom. Det vi levererar håller hög
standard på alla plan: från mötet med kunden, via ett professionellt montage och hela vägen fram till
en snygg montageplats med färdigt områdesskydd.
Relationen till våra kunder är vår högsta prioritet. Hos oss möter kunderna en bred kompetens och vi
bjuder gärna på vår kunskap med fokus på den enskilda kunden: genom att förstå våra kunders
behov kan vi möta dem på bästa sätt.

Hur vi arbetar
Vi strävar alltid efter att utföra våra uppdrag effektivt, kontrollerat och ansvarsfullt. Därtill ska
arbetet ske på ett säkert sätt, och med en sådan kultur att alla anställda och anlitade bemöts med
respekt i en miljö fri från diskriminering.
Vägledande lagar och konventioner
Vår uppförandekod utgår från nationell lagstiftning, FN:s mänskliga rättigheter och ILO’s
kärnkonventioner. ILO (International Labour Organization) är ett FN-organ med uppdrag att
åstadkomma internationella regler på arbetsmarknaden för att förhindra att arbetare utnyttjas och
exploateras. I de fall nationell lagstiftning ställer högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s
förklaring om mänskliga rättigheter, har dessa företräde.
ILO:s kärnkonventioner:
Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Nr 138: Minimiålder för arbete
Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete
Vi bemöter alla i enlighet med ovanstående lagar och konventioner. Hos oss råder nolltolerans mot
diskriminering, i alla möten och relationer. I praktiken innebär det att relationen till våra kunder och
leverantörer är vår högsta prioritet: vi ska i alla lägen visa på en bred kompetens och vi bjuder gärna
på vår kunskap med fokus på den enskilda kunden. Genom att förstå våra kunders behov kan vi möta
dem på bästa sätt.

