QHSE POLICY

Quality Health & Safety Environment
NKTs vision, en integrerad del av EXCELLENCE
2020-strategi, är att bli det bästa kraftkabelföretaget
i våra kunders och övriga människors ögon.

Hela organisationen omfattas av
Ledningssystemet utformat enligt kraven i
OHSAS 18001, ISO 14001 och ISO 9001, vilket
garanterar högsta standard för vår verksamhet.
▪▪ Kunder väljer våra produkter och lösningar i
världsklass genom vår utmärkta prestation
och kundvård.
▪▪ Vi strävar efter att vara en enastående
arbetsplats där de bästa människorna föredrar
att bygga sin karriär och utveckla de bästa
innovationerna i samarbete med sina kollegor,
som tillsammans arbetar som en effektiv enhet.
▪▪ Vi engagerar våra affärspartners att
samarbeta med oss baserat

på tydligt
definierade och kommunicerade värderingar.

Säkerheten Först

Alla medarbetare och entreprenörer ska lämna
arbetet minst lika friska som när de kom.
Ingenting är viktigare än hälsa och säkerhet
för alla som arbetar för oss och använder
våra produkter. Vi tillhandahåller en säker och
hälsosam arbetsmiljö genom att främja en kultur
som stöder och hanterar fysiskt och psykiskt
välbefinnande. Alla medarbetare är engagerade
i att kontinuerligt identifiera och minimera risker
för att förebygga arbetsrelaterade skador,

sjukdomar och miljöhändelser. Genom att
betona en excellens i ledarskapet i samtliga
organisationsnivårer säkerställs tillräcklig
uppmärksamhet, resurser och stöd för att
uppfylla behoven hos våra kunder och kollegor.

Efterlevnad

Vi följer gällande lagar och förordningar samt
överenskomna kundkrav. Vi har signerat och
följer FN:s Global Compact. Vi övervakar och
utvärderar vår hälso-, säkerhets-, miljö- och
kvalitetsefterlevnad proaktivt och handlar enligt
vår kod för affärsetik.

Hållbarhet

Vi är engagerade i att utveckla ett långsiktigt
hållbart företag genom att kontinuerligt minska
miljöpåverkan från vår verksamhet. Våra
produkter är utformade och tillverkade med
noggrann övervägning av användandet av
naturresurser och energi. Fokus på minskning
av råmaterial användningen och uppkomst av
avfall finnsi varje steg av processen. Redan i vår
produktdesign och produktportfölj tar vi hänsyn
till produktens senare utfasning. Som ett socialt
ansvarigt företag stöder vi aktivt FN: s hållbara
utvecklingsmål som för att skapa en bättre värld.

Trovärdighet

Kvalitet är vår största konkurrensfördel. Vi
på NKT strävar efter att leverera de bästa
produkterna och tjänsterna till våra kunder enligt
angivna specifikationerna och genom att aktivt
förebygga kvalitetsavvikelser. Respekt, ansvar
och professionalism är viktiga beteenden i vår
organisation för att uppnå operativ fulländning.
Detta gäller för var och en av oss, oavsett vad
vi gör eller var vi arbetar i organisationen. Vi
uppnår nöjda medarbetare och kunder genom
ett ärligt partnerskap, vilket definierar vår vision
och arbetssätt.

Utmaning

En del av vår kultur är utmanande och
ifrågasätter gamla arbetssätt för att erbjuda
utmärkta produkter och tjänster skapade av
utmärkta processer. Vi är en lärande organisation
som har för avsikt att kontinuerligt förbättra alla
våra affärsprocesser. NKT kommunicerar denna
policy genom hela organisationen, utbildar
våra medarbetare i lämplig användning av
Ledningssystemet, gör regelbundna revisioner
av våra arbetssätt och genomför kontinuerliga
förbättringar för att uppnå:
▪▪ 0 arbetsrelaterade olyckor
▪▪ Ständig minskning av växthusgasutsläpp och
vattenförbrukning
▪▪ 100% kvalitetsuppfyllande och
materialutnyttjande

Passion

”Our passion brings power to life.” På NKT
arbetar vi passionerat för att stärka kulturen
i att ha ett säkert beteeendeoch miljövänliga
metoder. Vi använder våra medarbetares
kreativitet och lyssnar på allas idéer för att
förbättra vår verksamhet. NKT främjar en
hälsosam, säker och miljövänlig livsstil, inte bara
för att behålla nuvarande hälsotillstånd, utan för
att förbättra den. Vi vill överträffa de faktiska
kraven när vi ser möjligheter att eliminera risker
och förbättra kvaliteten vid behov.
NKT förbinder sig att hålla denna policy
uppdaterad, att implementera och upprätthålla
sitt Ledningssystem, och kontinuerligt förbättra
Hälsa & Säkerhet, Miljö och Kvalitetsprestanda.
Alla medarbetare och entreprenörer är skyldiga
att ta till sig och följa denna policy med
disciplinära konsekvenser vid överträdelser.
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Vi är ett globalt företag med över 3000 anställda,
med alla produktionsanläggningar belägna
i Europa och med distributionskanaler över
hela världen. NKT har sina egna enheter för
forskning och utveckling , skickliga medarbetare
och ett unikt kabelläggningsfartyg. Vårt företag
är en erfaren och ansvarig leverantör med
över 125 års tradition inom kabelindustrin som
kan leverera nyckelfärdiga lösningar till våra
kunder. Vi konstruerar, tillverkar, installerar och
marknadsför kraftkabelsystem för låg-, mediumoch högspänningslösningar. Vi har signerat och
följer FN: s Global Compact och Europacable
Industry Charter. Som arbetsgivare strävar vi
efter att förhindra alla former av diskriminering
och missbruk, liksom att ha respekt för mångfald.

