HMS- og Kvalitetspolitikk
Moholt Group vil ivareta sitt ansvar overfor ansatte, kunder, myndigheter,
eiere og miljøet ved å forplikte seg til følgende:

Arbeidsmiljø
Kvalitet
•

•

•

•

Ha kunden i fokus og
levere produkter og
tjenester til riktig tid,
kvalitet og med rett
kompetanse.

•

•

Lære av våre feil og
sikre erfaringsoverføring i hele
organisasjonen.
Tilfredsstille kundeog andre pålagte krav
og arbeide med
kontinuerlig forbedring
av prosesser og kvalitetsstyringssystemet.
Forbedre kundenes og
KM sin lønnsomhet
gjennom effektiv og
kostnadsbevisst
utførelse av vårt arbeid
og anvendelse av nye
metoder og
teknologier.

•

•

Arbeide kontinuerlig
med å beskytte våre
ansatte, eiendeler og
virksomhet mot
eksterne trusler.

Arbeide med å forhindre
og forebygge
personskade og
arbeidsrelatert sykdom
slik at vårt mål om null
skader og ulykker
oppnås.
Fokusere på å skape
gode og trygge
arbeidsforhold, samt
et godt arbeidsmiljø for
alle ansatte gjennom
kontinuerlig forbedring
i alle våre prosesser.
Tilrettelegge og følge
opp den enkelte
arbeidstaker for å
redusere sykefraværet til
et lavest mulig nivå.

•

Være proaktiv i vår
arbeidshverdag og
benytte oss av risikostyrings-metodikk for
å redusere risiko.

•

Inkludere våre medarbeidere i vårt helse-, miljøog sikkerhetsarbeid, og
ta ansvar for å sikre at
det oppnås kontinuerlige
og målbare forbedringer.

Sikkerhet
•

Ha HMS som første
prioritet og ha dette
øverst på agendaen i alle
virksomhetens møter.

Ytre Miljø
•

Sikre en forsvarlig
miljøstyring og
arbeide kontinuerlig
med å forebygge
forurensning.

•

Arbeide med å
redusere avfallsmengden og energiforbruket i virksomheten.

•

Arbeide med substitusjon av helse - og
miljøskadelige
kjemikalier og benytte
miljøvennlig teknologi
ved endring eller
etablering av nye
prosesser.

•

Følge alle lovbestemte
miljøkrav og andre
samsvarsforpliktelser.
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Moholt Group skal tilfredsstille kravene i ISO 9001:2015, 14001:2015 og ISO 45001:2018
samt alle relevante lover, forskrifter og andre HMS krav.
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