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SYFTE:
Rutinen beskriver Eson Pac ABs värdiga utmaning som företag samt våra policys för
kvalitet och yttre miljö.
OMFATTNING:
Rutinen gäller för hela Eson Pac AB.
ANSVAR:
VD ansvarar för att rutinen implementeras och efterlevs.
GENOMFÖRANDE:
Vår Värdiga Utmaning
Europas ledande partner för kompletta konsumentförpackningar
Detta är avgörande faktorer i vårt förverkligande av vår värdiga utmaning:
Människan:
Stolthet
Vi skall känna stolthet för det företag vi arbetar för. Vi skall känna stolthet för de
produkter vi erbjuder kunden.
Delaktighet
Vi skall vara med och förändra företaget. Vi skall känna att vi kan påverka den
arbetsmiljö och arbetssituation vi befinner oss i. Framförallt skall vi känna att vi kan vara
med att påverka vår och företagets framtid.
Trygghet
Vi skall känna oss säkra på vår arbetsplats. Vi skall aldrig behöva känna oro för vår
hälsa. Vi skall inte behöva uppleva rädslan för att förlora våra jobb.
Kompetenta
Vi skall hela tiden utveckla de kunskaper som krävs. Vi skall också kunna få en personlig
utveckling. Det är vår kunskap som är skillnaden jämfört med konkurrenterna.
Företaget:
Blomstrande
Företaget skall vara lönsamt.
Arbetsmiljöledande
Vi skall arbeta med vår arbetsmiljö så att vi alltid kan erbjuda bästa tänkbara
arbetsmiljö.
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Miljöledande
Vi skall driva utveckling av miljöarbetet inom vår bransch.
Kvalitetsledande
Vår attityd till kvalité, skall vara sådan att vi ständigt överträffar våra kunders
förväntningar.
Etikledande
Vi har en hög moral i alla processer.
Intressenter:
Nöjda ägare
Vi skall se till att de människor som tror på oss och satsar pengar i företaget, får en
avkastning och utveckling på företaget som de är nöjda med.
Överträffa kundernas förväntningar
För att säkerställa att vi alltid är nummer ett hos kunden skall vi överträffa dess
förväntningar. En överträffad förväntning leder i stor sannolikhet till ytterligare affärer.
Dessutom blir vi mycket svåra att byta ut.
Samhällsengagemang
Vi skall engagera oss i vår närmiljö. Vi skall se till att Esonpac är en eftertraktad
arbetsgivare i samhället. Vi skall engagera oss i skola, idrott, politik och övriga frågor
som kan vara intressanta för vår närmiljö.
Värna om medarbetarnas familjer
Vi skall också engagera oss i medarbetarnas familjer så långt som vi får och är möjligt,
för att se till att även de mår bra.
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Kvalitetspolicy
Vi skall överträffa våra kunders förväntningar
Detta innebär att:
 Vi jobbar efter modellen VFM (verksamhetsförbättringsmöten) där både affären
och nyckeltalen revideras för att uppnå ständiga förbättringar.
 Att det ställer höga krav på samarbetsförmåga.
 Vi granskar (vårt sätt att arbeta) våra processer för att uppnå effektiva och
lämpliga nivåer.
 Vi följer upp vad kunderna tycker och tar till oss deras synpunkter.
 Kundens behov är i fokus.
 Vår ambition är att alltid leverera i rätt tid med rätt kvalitet.
 Vi säkerställer att vi förstått varje kunds önskemål inklusive produktsäkerhet och
en lämplig tillverkningsmiljö.
 Vårt arbete kännetecknas av hög moral mot kunder och leverantörer.
 Alla har ett ansvar att vårda våra kunder.
Vi väljer att implementera relevanta ledningssystem för att stödja affären och för att
uppfylla förväntningarna i de olika kundsegmenten.
Alla som jobbar i företaget vill överträffa kundernas förväntningar
Policy för yttre miljö
Vi värnar om vår miljö och arbetar för en hållbar utveckling
Detta





innebär att:
Miljömål är en del av våra verksamhetsmål.
Våra produkter skall ge förutsättningar för låg miljöpåverkan.
Vi uppfyller myndigheternas krav och förordningar.
Vi eftersträvar ständiga förbättringar och miljöarbetet skall väl uppfylla
myndigheternas krav.
 Vi väljer våra partners med utgångspunkt från att de har en fungerande
miljöpolicy och arbetsmiljö.
 Vår verksamhet skall ha ingen eller ringa påverkan på vår närmiljö avseende
buller, utsläpp och andra miljöpåverkande kriterier.
 I val av transporter såväl interna som externa väljer vi alltid miljövänliga
alternativ om detta är möjligt.

DOKUMENT:
Rutinen genererar följande dokument:
 Tavlor som anslås
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