
NORDIC DÅF
ARBETSMILlöPOLICY

Vi  arbetar  med försäljning  av  nya  och  begagnade  fordon,  reservdelar  samt

reparationer.  Vi skall tillgodose  våra medarbetare  en sund,  säker  och stimulerande

arbetsmi1jö.  Detta  krävs  för  att  vi skall  kunna  få goda  resultat.

Vi arbetar  aktivt  med  att  förebygga  arbetsmiljörisker  som  kan ge fysiska  eller  psykiska

skador.  Detta  gör  vi genom  att:

*  Värna  om varandra  och vår  gemensamma  arbetsmiljö.

*  Målsättningen  är att  tillhandahålla  säkra  och hälsosamma  arbetsförhållanden  för  att

förhindra  att  någon  skall  behöva  drabbas  av skada  eller  ohälsa  till  följd  av arbetet.  Vi

arbetar  förebyggande  med  att  eliminera  faror  och minska  arbetsmiljörisker.

@ Samråd  och medverkan  mellan  arbetsgivare  och medarbetare  skall  fungera  så att

erfarenheter  och  synpunkter  beträffande  arbetsmiljö  tas  tillvara  och a1la känner  en

delaktighet  i arbetsmiljöarbetet.

*  Med  god  marginal  uppfylla  de lagstadgade  kraven,  samt  övriga  bindande  krav  på

arbetsmiljö.

*  Fokusera  på trivsel  och vår  ambition  är att  alla skall  finna  arbetet  påverkbart  och

stimulerande.

*  Vår  psykosociala  arbetsmiljö  skall  präglas  av respekt  för  individers  olikhet,  behov  av

utveckling  och uppskattning.

*  Målsättningen  skall  alltid  vara  att  bidraga  till  en positiv  utveckling  för  oss, så vi kan

förbättra  vår  arbetsmiljö.

*  Det  är viktigt  att  alla inblandade  anstränger  sig för  långsiktiga  lösningar  där

kombinationen  arbetsmiljö  och  ekonomi  är en nödvändighet  för  denna  långsiktiga

möjlighet.

Genom  att  arbeta  med  ovanstående  anser  vi att  vi bidrar  till  en god arbetsmiljö.  När  en

medarbetare  väljer  oss så väljer  de ett  företag  som  värnar  om arbetsmiljön.

Anne-Pieter  Frings  VD
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NORDIC DÅ
MILjöPOLICY

Vi arbetar  med  försäljning  av nya och begagnade  fordon,  reservdelar  samt  reparationer.  För

att  bidra  till  en hållbar  utveckling  avseende  miljö  har  vi tagit  vårt  ansvar  och upprättat  ett

mi1jö1edningssystem,  där  vi säkrar  att  vi använder  jordens  resurser  på ett  hållbart  sätt  och att

vi uppfyller  den  miljölagstiftning  och intressenters  bindande  krav  som  vi berörs  av.

Vi arbetar  med  att  ständigt  minska  vår  miljöpåverkan  och skydda  miljön  genom  att

förebygga  förorening  till  mark,  vatten  och luft.  Detta  gör  vi genom  att:

Ständigt  förbättra  vår  miljöprestanda.

Identifiera  våra  miljörisker,  samt  vidta  åtgärder  för  att  minimera,  förebygga,  samt

åtgärda  dessa.  Vi tar  även  hand  om de möjligheter  som kan leda  till  en mindre

miljöpåverkan.

Sträva  efter  att  minimera  utnyttjandet  av ändliga  resurser,  genom  att  vara  öppna

för  och aktivt  söka  nya lösningar.

Sortera  vårt  avfall  för  att  möjiggöra  återvinning.

Fortlöpande  följa  upp  vår  energiförbrukning  och löpande  införa  energibesparande

åtgärder.

Involvera  och fortlöpande  utbilda  all personal  i vårt  miljöarbete.

Beakta  livscykeIperspektivet  vid inköp  och bedömning  av miljöaspekter.

Genom  att  arbeta  med  ovanstående  anser  vi att  vi bidrar  till  en god miljöutveckling.  När

kunden  väljer  oss så väljer  de ett  företag  som  värnar  om miljön.

Anne-Pieter  Frings,  VD

2021-04-20



NORDIC DÅF
KVALITETSPOLICY

Vi arbetar  med  försäljning  av nya och  begagnade  fordon,  reservdelar  samt  reparationer.

Vi arbetar  för  ett  långsiktigt  och nära  samarbete  med  våra  kunder.  I detta  samarbete  skall  vi

vara  lyhörda  och utveckla  erfarenhetsutbytet  för  att  stärka  båda  parters  positioner.  Som en

part  i DAF Trucks  återförsäljarnätverk  strävar  vi efter  oöverträffad  kundnöjdhet  genom

leverans  av produkter  och  tjänster  som kännetecknas  av utmärkt  kvalitet  och högt

mervärde.  Vi skall  vara  den  självklara  leverantören  genom  att:

Erbjuda  en hög  servicegrad  så att  kunden  alltid  känner  sig välkommen.

Leverera  produkter  och  tjänster  enligt  uppgjorda  specifikationer  och enligt

kundens  krav,  önskemål  och  förväntningar.

Arbeta  proaktivt  genom  att  identifiera  och  arbeta  med  risker  och möjligheter

som  kan tänkas  uppkomma  i vår  affärsverksamhet  som  helhet.

Leda,  engagera  och motivera  alla medarbetare  i vårt  arbete.

Vidtaga  åtgärder  för  att  ständigt  förebygga  fel och mänskliga  misstag  samt

leverera  i rätt  tid.

Arbeta  med,  optimera  och  förbättra  våra  processer  för  att  bli effektivare  och

minska  våra  kostnader.

Med  ovanstående  anser  vi att  vi ständigt  kan förbättra  vårt  arbetssätt  för  att  i framtiden

fortsätta  vara  en attraktiv  samarbetspartner.

Anne-Pieter  Frings,

2021-04-20


