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SYFTE:
Dokumentet innehåller Eson Pac Groups policys för kvalitet och yttre miljö.
OMFATTNING:
Policyerna gäller för hela Eson Pac Group.
ANSVAR:
VD ansvarar för att rutinen implementeras och efterlevs.
Samtliga ledare ansvarar för att diskutera våra policys med vår personal.
Samtlig personal på Eson Pac Group ansvarar för att arbeta enligt våra policys.
GENOMFÖRANDE:

Kvalitetspolicy
Eson Pac ska tillhandahålla förpackningslösningar på ett sätt som möter våra kunders,
medarbetares, samhälles, ägares och andra intressenters förväntningar.
Hög kvalitetsnivå och leveransprecision är basen av vår verksamhet, samt att leva upp
till andra krav såsom produktsäkerhet och en lämplig tillverkningsmiljö.
Vår verksamhet ska präglas av öppenhet, pålitlighet och effektivitet.
Detta ska ske genom:
 Att alla medarbetare känner till sin roll i företaget och som samarbetar och tar
ansvar gentemot alla våra intressenter och våra verksamhetsmål.
 Att vi säkerställer en öppen och faktabaserad kommunikation både inom vårt
företag och externt mot våra intressenter.
 Att vi sätter kundens behov i fokus och att vi övervakar kundernas synpunkter
och tar till oss deras åsikter.
 Att vårt arbete präglas av hög moral mot alla våra intressenter.
 Att vi strävar mot kontinuerliga förbättringar inom alla områden och processer av
vårt företag för att uppnå effektiva och lämpliga nivåer.
 Att vi proaktivt är medvetna om och utvecklar våra sätt att möta kraven på vår
verksamhet från våra intressenter.
Vi väljer att implementera relevanta ledningssystem för att stödja affären och för att
uppfylla förväntningarna från våra olika intressenter.

Sida 1 av 2

ID-nummer
1006043J

Utgåva
J

Policy kvalitet och yttre miljö
Giltigt fr o m - Datum
2017-12-21

Koncerngemensam
Rutin – nivå 1

Ansvariga
VD

Godkänd av
Hille Einarsdottir (hiei)
Utskriven rutin är en kopia och den som använder utskriven rutin ansvarar för att det är rätt utgåva gentemot
dokumenthanteringssystemet

Policy för yttre miljö
Eson Pac ska tillhandahålla förpackningslösningar på ett sätt som möter våra kunders,
medarbetares, samhälles, ägares och andra intressenters förväntningar.
Eson Pac ska värna om vår miljö och arbeta för en hållbar utveckling.
Detta innebär att:
 Våra miljömål baseras på respektive enhets betydande miljöaspekter och ska
stödja nationella och globala miljömål och satsningar.
 Våra produkter skall ge förutsättningar för låg miljöpåverkan.
 Vi ska utbilda vår personal så att alla förstår sin roll och sin möjlighet att påverka.
 Vi eftersträvar ständiga förbättringar och miljöarbetet skall uppfylla krav och
förordningar från kunder, myndigheter och andra intressenter.
 Vår verksamhet skall ha ingen eller ringa påverkan på vår närmiljö avseende
buller, utsläpp och andra miljöpåverkande kriterier.
 Gällande resurser och tjänster ska vi alltid beakta hållbar utveckling och
miljöpåverkan ska vara en viktig del av bedömningen vid val av resurser.
 Vi väljer våra partners med utgångspunkt från att de har ett fungerande arbete
kring miljö och arbetsmiljö.
Vi väljer att implementera relevanta ledningssystem för att stödja låg miljöpåverkan och
för att uppfylla förväntningarna från våra olika intressenter.

DOKUMENT:
Rutinen genererar följande dokument:
 Policyerna publiceras på varje site
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