1.1 VÅR POLICY

Innledning
Vi har laget en policy for at dere skal vite hva Unicon og våre kunder er mest opptatt av.

Formål
Unicon AS skal fremme ferdigbetong som byggemateriale og bidra til økt effektivitet hos våre kunder i byggog anleggsnæringen.

Arbeidsområde
Unicon AS skal være leverandør av ferdigbetong samt tilhørende produkter og tjenester.

Målsetting
Våre kunder skal oppnå større effektivitet og verdiskapning ved å benytte Unicon fremfor våre konkurrenter,
og vi skal være kundens førstevalg ved bestilling av ferdigbetong.

Våre kunder etterspør i hovedsak disse 4 forhold:






Riktig pris
Levering til avtalt tid.
Jevn og forutsigbar kvalitet på betongen.
Gode relasjoner mellom leverandør og kunde.

For å lykkes med dette gjennomfører Unicon konseptbasert system- og organisasjonsutvikling rettet mot disse forholdene.




Profesjonell kundehåndtering og rådgivning gjennom SAP - Enterprise Resource Planning system.
UFP-Unicon fleet planner – egen definert flåtestyringsprogram for IT og GPS basert logistikkstyring,
for å følge våre leveranser tettest mulig.
TMS II – Truck management system forteller UFP hvor i prosessen de enkelte biler er, og innhenter
alle data for fakturering inklusive kundens elektroniske signatur.
Teknologi – system for systematisk oppfølging av karakteristiske kvalitetskriterier.
Organisasjons- og lederprinsipper for utvikling av organisasjon og ledelse i interne og eksterne relasjoner.





Den vedtatte politikken vil bli gjennomgått av Ledelsen en gang hvert år.
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1.1 VÅR POLICY

Miljøpolitikk i Unicon AS
Det er Unicons Miljøpolitikk:





Å følge relevante lover og regler fastsatt av offentlige myndigheter
Å bedre miljøet ved og kontinuerlig å forbedre våre egne miljøforhold og å hindre forurensning
Å fremme en bærekraftig utvikling av produkter og teknologi
Å bidra til arbeidsforhold som dels motiverer alle ansatte til å overholde miljøpolitikken, og dels sikrer
at miljøstyringssystemet kontinuerlig forbedres slik at sertifikater opprettholdes
Vurdere potensielle skadevirkninger når nye produkter blir kjøpt eller produsert, og ved endringer i
produksjonen ved anleggene
Å bidra til at våre kunder oppnår miljømessige mål
Å sikre at alle ansatte og transportører har gode kunnskaper og er motivert slik at de aktivt kan bidra
til Unicons miljøpolitikk
Arbeide for å redusere ressursforbruket og avfall
Sikre at alle anlegg og transportører har effektive beredskapsplaner som skal følges i tilfelle ulykke
Registrere og håndtere miljømessige klager ved alle anlegg
Kommunisere åpent både internt og eksternt om selskapets miljømessige aspekter.









Kvalitetspolitikk i Unicon AS
Det er Unicons Kvalitetspolitikk at våre produkter og tjenester innen alle områder:




Skal være levert til den tid, og på den måte som er avtalt
Skal oppfylle kravene til våre kunder når det gjelder jevn og forutsigbar kvalitet
Skal være i henhold til gjeldende standarder og forskrifter eller bedre

Alle våre produksjonsanlegg og vårt KS-system, har oppnådd godkjenning etter NS EN 206-1.

Unicons HMS Politikk
Alle skal aktivt bidra for at Unicons ansatte og samarbeidspartnere skal komme hjem hver dag med liv og
helse i behold.
Arbeidsplassen skal legges til rette for:





Å verne om de ansattes liv og helse
Å gi en meningsfylt og utviklende arbeidsdag for alle.
Å overholde den gjeldende sikkerhetslovgivningen
Å sikre kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet gjennom lederskap, endring i holdning og
systematisk og forebyggende arbeid basert på:
 Rapportering av ulykker (faktiske hendelser).
 Risikovurderinger (fare for ulykker).•

Vi skal oppfylle de krav og forventninger som stilles til vår type produkter og virksomhet.
Det er viktig for oss at våre aktiviteter ikke skader det indre og ytre miljø i tilknytning til produksjonsanleggene.
Vi organiserer oss for og gjennomfører systematiske og målrettede aktiviteter for å gjennomføre denne HMS
politikk.

Knut L. Tiseth
Adm. Dir.
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