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Syfte
Beskriva företagets långsiktiga ambitioner i kvalitets- och miljöfrågor
Ansvar
VD ansvar för att policy upprättas
Verksamhetspolicy
Autodemontering TT AB, som är en del av Märkesdemo AB, strävar att ständigt bli bättre inom
kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
Autodemonteringen i Sjöbo, behandlar inlösta och uttjänta fordon och husvagnar med syftet att kunna
återanvända och sälja så många delar som möjligt, samt hantera restprodukter på ett miljöeffektivt sätt.
Genom försäljning av återanvända delar minskar vi den totala miljöpåverkan. För att göra detta på ett
kostnadseffektivt och riktigt sätt skall vi:


hantera och leverera den produkt som kunden beställt och förväntar sig, i rätt tid.



Värna om vatten, luft & mark



Värna om kunden så att han blir nöjd och kommer åter.



Arbeta med strategier, handlingsprogram samt dokumenterade, tydliga och mätbara mål, gäller även
arbetsmiljömål.



utveckla verksamheten och systemet så att vi ständigt blir bättre.



ha en säker, stimulerande, trygg och utvecklande arbetsmiljö där samtliga tar ansvar, deltar, utbildas,
känner välbefinnande och är motiverade.



arbeta med vår miljöpåverkan, så att den minimeras.



via interna revisioner se till att vi uppfyller krav i olika standarder, samt hela tiden utveckla
verksamhetens processer.



motverka ohälsa i en alkohol- och drogfri arbetsmiljö där påverkade medarbetare omedelbart tas
omhand för vård, hjälp och därefter stöd till rehabilitering.



följa gällande lagar och förordningar som berör verksamheten.



använda samtliga datorer och mobiltelefoner, med tillhörande program endast som arbetsredskap i det
dagliga arbetet.



ha goda kontakter med omgivningen och de myndigheter som berör vår verksamhet.



förebygga konflikter genom att främja ett bra samarbetsklimat



Sträva efter balansen mellan krav, kontroll och stöd

Sjöbo 2018.02.01

Tommy Johansson/VD.

Autodemontering TT AB:s policy följer Märkesdemos övergripande policy, och bägge två sitter
anslagna inom företaget, för att alla medarbetare skall känna till och förstå innehållet i dessa

Att denna policy är aktuell, granskar vi 1gång per år vid ledningens genomgång.

