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Veg Tech

Arbetsmiljöpolicy

Grundsyn
Veg Tech AB verkar för en god arbetsmiljö. Vi är alla medvetna om att vi utgör och påverkar varandras 
arbetsmiljö. Vi utsätter inte oss för onödiga risker och vi ser lagstiftning som lägsta acceptabla nivå.

Verksamhet
Medarbetare ska ha resurser, kompetens och befogenheter att lösa sina arbetsuppgifter på ett  
ur arbetsmiljöhänseende riktigt sätt. Vi ska som företag erbjuda en säker och varierande arbetsmiljö.  
Vid investeringar i maskiner och utrustning eller andra typer av inköp ska arbetsmiljöaspekter  
övervägas.

Kultur
Vi arbetar systematiskt med att utveckla arbetsmiljön genom att identifiera och undersöka risker i  
verksamheten, formulera mål och utbilda medarbetare. Vi arbetar ständigt med att förebygga  
ohälsa och skador på jobbet.

Övergripande mål
Vi ska erbjuda en säker arbetsplats där ingen förolyckas, skadas eller upplever ohälsa i samband  
med arbetet.

Trivsam arbetsplats
Eftersom vi alla vill ha en bra arbetsmiljö, ha roligt tillsammans med våra kollegor och vill se fram emot 
att gå till jobbet varje morgon, jobbar vi efter dessa rekommendationer:

 Vi jobbar på att alltid vara ett lag och ger varandra glada tillrop (uppåtpuffar) 

 Vi känner stolthet för Veg Tech, vad vi gör och berättar det gärna för alla som lyssnar 

 Vi tänker på att alltid jobba säkert och effektivt – och påminner varandra 

 Vi fokuserar på att hitta lösningar istället för på själva problemen 

 Vi klagar inte på varandra 

 Vi kommunicerar – ringer, frågar och berättar för varandra 

 Vi jobbar för att växa och att bli bättre på det vi gör varje dag 

 Vi ska ha kul och bjuda på oss själva 

 Vi hjälps åt, utvecklas och lär oss av varandra
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Detta dokument är en del av våra värderingar och policyer. Det är genom att ständigt utveckla oss, 
våra arbetssätt, erbjudande och relationer som vi blir en ledande och självklar partner inom våra 
verksamhetsområden. Veg Tech står för Kvalitet, Engagemang, Respekt och Kreativitet.


