ARBEJDSMILJØ-, KVALITETS- OG MILJØPOLITIK
Ole Almeborg A/S har som målsætning at være certificeret efter de internationale standarder ISO 9001,
ISO 14001 og ISO 45001, hvor vi styrer vores ledelsessystem efter nedenstående principper.
KUNDERNE
Vi vil arbejde for at skabe og sikre tilfredse kunder ved:
• at levere ordrer efter kundens specifikationer og til aftalt tid.
• at kvaliteten af vores produkter er på højde med eller bedre end andre produkter på markedet.
• at indsamle oplysninger fra vores kunder til brug for løbende forbedringer og udvikling.
LEVERANDØRER
Vi vil foretage vores indkøb hos ansvarlige leverandører efter nedenstående retningslinjer:
• vi indkøber hos de af os godkendte leverandører, der opfylder vores krav til kvalitet og levering.
• vi prioriterer indkøb hos leverandører, der viser social ansvarlighed for mennesker og miljø.
• miljø og bæredygtighed hos leverandører indgår som et parameter ved indkøbsordrer.
MEDARBEJDERE
Vi vil engagere, inddrage og træne vore medarbejdere til at handle selvstændigt i forhold til:
• at prioritere sikkerheden i arbejdet højt ved at forebygge alle tilløb til ulykker.
• at fremstille ensartede produkter af høj kvalitet, der opfylder kundens forventninger.
• at være bevidste om risikoen for at påvirke det ydre miljø og muligheden for skabe
forbedringer.
PROCESSER
Vi vil planlægge og løbende optimere vores interne processer, så de kan gennemføres:
• sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt uden risici for medarbejdernes helbred.
• i et systematisk procesflow, der fremstiller ensartede produkter med samme kvalitetsniveau.
• med færrest mulige ressourcer og minimal belastning af det omgivende miljø.
LEDELSESSYSTEM
Vi vil anvende vores ledelsessystem til:
• at skabe løbende forbedringer ved fastsættelse af mål og gennemføre handlingsplaner.
• at afprøve medarbejdernes evne til at efterleve interne procedurer og arbejdsgange.
• at evaluere ledelsessystemet for at sikre det efterlever politik og certificeringsgrundlag.
VERDENSMÅL
Ole Almeborg A/S ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar og arbejder med FNs verdensmål.
Vi arbejder på at skabe forbedringer indenfor nedenstående verdensmål:
• Verdensmål 7 Bæredygtig energi.
• Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst.
• Verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur.
• Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion.
MYNDIGHEDER OG ANDRE INTERESSENTER
Ole Almeborg A/S vil til enhver tid efterleve gældende lovgivning og andre bindende forpligtelser.
Arbejdsmiljø, kvalitets- og miljøpolitikken er offentlig tilgængelig på www.almeborg.com.
Politikken er gældende fra 1. januar 2021.

