R E C YC L I N G

Kekkilä Group QEHS-POLICY
(Q) quality–kvalitet, (E) environment–miljö,
(H) health–hälsa, (S) safety–säkerhet

Vår QEHS-policy beskriver våra verksamhetsprinciper inom

stora förståelse för våra produkters slutanvändare. Vi bedri-

kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Vi följer denna policy i

ver vår verksamhet på ett sådant sätt att vi kan förutse våra

alla våra verksamhetsländer. Policyn och dess utförande

kunders behov. Vi anser att ansvarstagande och hög pro-

bestäms utifrån vårt ledningssystem, våra värderingar, vår

duktkvalitet är oumbärliga principer för att kunna fortsätta

uppförandekod och våra mål. Våra medarbetare är invol-

med vår verksamhet. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet

verade i den ständiga förbättringsprocessen. De bidrar till

och våra produkter på ett proaktivt och innovativt sätt. Vi

verksamhetens utveckling och uppmuntras att göra obser-

sätter mål, mäter våra resultat, tar omedelbart itu med våra

vationer och komma med förslag till förbättringar.

kunders behov och vidtar nödvändiga korrigerande och
förebyggande åtgärder. De produkter som vi levererar har

Kekkilä Groups QEHS-policy, som ledningen och alla

genomgått vetenskaplig undersökning och är både säkra

medarbetare har förbundit sig till:

och tillförlitliga.

•

Vi följer lokal lagstiftning och agerar därefter

•

Våra produkter motsvarar de kvalitetskriterier som
vi ställt upp tillsammans med våra kunder

•

Miljöansvar
Vi åtar oss att skydda miljön. Vi övervakar och minskar
ständigt vår verksamhets miljöeffekter utifrån principerna

Vi föredrar hållbara lösningar i vår

om ständig förbättring. Vi förebygger miljöförstöring och

produktutveckling
•

Vi minimerar vår verksamhets miljöpåverkan

•

Vi åtar oss att ständigt förbättra vår verksamhet

•

Vår personal är vår viktigaste resurs och vi

både övervakar och minskar vår verksamhets miljöbelastning. Vi är pionjärer inom ansvarsfull torvproduktion och
använder bästa möjliga teknik (BAT-principen) och metoder
i vår torvproduktion.

fokuserar oss på deras arbetstrivsel
•

Vi kompromissar inte när det gäller arbetarskydd

Kvalitet – att kunna förlita sig på ständiga förbättringar

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Vi åtar oss att erbjuda våra medarbetare, partners och
besökare en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att

Vi inriktar oss på våra kunders mångfaldiga behov, för att

använda metoder som förhindrar skador och olyckor, samt

kunna säkerställa maximal kundlojalitet och vara våra nyck-

främjar välbefinnande på arbetsplatsen. Vi använder våra

elkunders mest eftertraktade långsiktiga partner. Vi grundar

riktlinjer och våra medarbetares kompetens för att identifie-

våra handlingar och vår dragningskraft som partner på vår

ra och minimera risker och faror. Vårt mål är noll olyckor.

Vårt uppdrag: Odlingsglädje
Vår vision: Att vara den mest förtroendeingivande odlingspartnern
Våra värderingar: Tillsammans, förtroende, smidighet och fokus

