UNICONS POLICY FOR HMS OG
KVALITET

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

Arbeidsområde
Unicon AS skal produsere og levere 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. Det er viktig for oss å produsere på en
bærekraftig måte for miljøet og menneskene rundt oss.

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 benytter Unicon konseptbasert system- og organisasjonsutvikling.
•
•
•
•
•

Profesjonell kundehåndtering og rådgivning gjennom SAP - Enterprise Resource Planning system.
Unicon Fleet Planner – egendefinert flåtestyringsprogram for GPS-basert logistikkstyring. Dette for å
følge våre leveranser tettest mulig.
Truck Management System forteller UFP hvor i prosessen de enkelte biler er, samt innhenter alle
data for fakturering inklusive kundens elektroniske signatur.
Systematisk oppfølging av betongens kvalitet.
Utvikling av organisasjons- og lederkompetanser for interne og eksterne relasjoner.

For å sikre at disse systemene brukes som tiltenkt beskrives alle prosesser i vårt kvalitet og HMS system
SIMPLI

Miljøpolitikk i Unicon AS
Det er Unicons Miljøpolitikk å:
•
•
•
•
•
•

Følge lover og regler fastsatt av offentlige myndigheter
Bedre miljøet ved kontinuerlig å forbedre våre egne miljøforhold og hindre forurensning
Fremme bærekraftig utvikling av produkter og teknologi
Bidra til arbeidsforhold som motiverer alle ansatte og transportører til å overholde miljøpolitikken
Sikre at miljøstyringssystemet kontinuerlig forbedres slik at sertifikater opprettholdes
Vurdere potensielle skadevirkninger når nye produkter blir kjøpt eller produsert, eller ved endringer i
produksjonen ved anleggene
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•
•
•
•
•

Bidra til at våre kunder oppnår sine miljømessige mål
Arbeide for å redusere energi- og ressursforbruk, samt mengde avfall og utslipp
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
Unicons Kvalitetspolitikk er 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

Alle våre produksjonsanlegg og vårt KS-system, har oppnådd godkjenning etter NS-EN 206 og
NS-EN ISO 14001:2015.

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

Verne om de ansattes liv og helse
Gi en meningsfylt og utviklende arbeidsdag for alle.
Overholde den gjeldende sikkerhetslovgivningen
Sikre kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet gjennom lederskap, holdningsarbeid og
systematisk og forebyggende arbeid basert på:
• Rapportering av ulykker og uønskede hendelser.
• Risikovurderinger.

Vi skal oppfylle de krav og forventninger som stilles til vår type produksjon 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 å gjennomføre systematiske og målrettede aktiviteter for å gjennomføre denne HMS
politikk.

Knut L. Tiseth
Adm. Dir.
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