
 
 
 
 
 

Organisasjonens Politikk
 
 
 

Arbeidsmiljø

Boston AS har forplikter seg å legge til rette for å utøve en virksomhet uten arbeidsrelaterte skader og negative helsepåvirkning for sine ansatte og andre som er
under organisasjonens styring.

Vår arbeidsmiljøpolitikk skal tilfredsstille de krav og forventninger som våre interesseparter stiller til vår virksomhet.

Boston AS skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og arbeidsmiljø. Vi vil som et minimum, alltid overholde sentrale og lokale
arbeidsmiljølover der hvor vi utøver vår virksomhet. Vi skal med vårt ledelsessystem for arbeidsmiljø som virkemiddel kontinuerlig forbedre vårt arbeidsmiljø.

Dette skal vi oppnå ved følgende forpliktelser:

Ta hensyn til arbeidsmiljø og sikkerhet i all vår virksomhet
Konsultere med, sette krav til ansatte og eksternt innleide for deltakelse av relevante roller i styringssystemet 
Tilfredsstille krav i HMS lovgivningen
Tilfredsstille krav fra arbeidstakere, deres tillitsvalgte og interesseorganisasjoner
Kontinuerlig forbedre vår prestasjon vedrørende arbeidsmiljø, her innbefattet eliminiering av farlige forhold der det er mulig
Være blant de beste innen de virksomhetsområder vi kan sammenligne oss med

 

Arbeidsmiljøpolitikken skal gjenspeiles på alle nivåer i vår virksomhet

 

Ytre miljø

 

Boston as skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, som et minimum, alltid overholde miljølovgivningen samt de
lokale miljøkrav som gjelde for vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være den ledende innenfor vår bransje.

Vi forventer samtidig at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er en sentral del av de avtalene vi
inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål.

Våre miljømål vil være innen avfall, råvarer og forbruk ved daglig drift.

Vårt lederskap og ledelsessystem for miljø skal sikre vår forpliktelse til å forebygge negativ miljøpåvirkning ved vår virksomhet.

Dette skal vi oppnå ved å:

I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp

Ha et bevisst miljøforhold til våre leverandører
Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet
Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter, tjenester og utstyr
Jobbe for en relevant miljømerking av våre produkter og utstyr
La kommunikasjonen av miljøspørsmål bygge på fakta og helhetssyn og gjennomsyres av åpenhet og tydelighet
Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte

Tilfredsstillelse av eksterne og interne miljøkrav fra våre aktuelle interesseparter

 

Kvalitet

 

Boston AS´s policy er å levere prosjekter til riktig kvalitet, til rett tid og avtalt pris for våre kunder, samt at virksomheten drives lønnsomt til nytte for eierne og de
ansatte.

Dette omfatter:

Fastsettelse og oppfølging av kundetilfredshet
Evaluering av prosjekter
Etterlever alle myndighetskrav til vår virksomhet
ISO 9001 sertifisering
Kontinuerlig forbedre våre tjenester

 

 De ansatte skal være aktivt med i forbedringsarbeidet 
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