Protect Security Sweden

Protect security´s
VERKSAMHETSPOLICY

Syfte:

Att uttrycka Ps:s engagemang och inriktning på miljöområdet och kvalitetsområdet.

Omfattning:

Verksamhetspolicyn omfattar alla avdelningar på Protect security.

Referenser:

Miljöledningssystem och kvalitetslednigsystem

Ansvar:

Företagets VD.

Ps´s vision innebär att företagets mest angelägna uppgifter är omsorgen om företagets kunderna
och den omgivande miljön och då speciellt trafikmiljön. Målsättningen måste vara att företagets i
sin dagliga verksamhet skall verkar för en trafiksäker miljö för alla trafikanter. Arbetet skall
bedrivas i förebyggande syfte genom att uppträda väl synligt i uniform och i fordon som är väl
markerade och lätt igenkännbara.
Med engagerad och kompetent personal ständigt utveckla sin verksamheten så att vi
uppfyller kunders krav och överträffar deras förväntningar
Vi har en hög utbildningsnivå bland våra anställda. Parkeringsövervakarnas inriktning skall vara
att nödvändigt antal parkeringsanmärkningar utfärdas för att reglera trafikmiljön.
Parkeringsövervakarna skall vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, arbeta i förebyggande syfte och ge
trafikanter en god service.
Implementera och ligga steget före gällande lagstiftning.
Kvalitets- och miljöarbetet inom företaget skall ses som ett konkurrensmedel och ett sätt att ha
fortsatt goda relationer med kunder och uppdragsgivare. Det skall inte räcka med att följa
gällande lagstiftning utan vi skall ligga ett eller flera steg före lagstiftaren.
Eftersträva ständig förbättring.
Vi skall aktivt arbeta för att göra kvalitets- och miljöarbetet till en integrerad del av företaget. Vi
skall engagera våra anställda till att ta aktiv del i detta arbete. Vi anser att vi hela tiden kan
förbättra oss.
Minska och om möjligt eliminera förorening av miljön.
Det avfall som verksamheten generar skall hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi tar bort
oljefläckar och skräp om dylikt påträffas.
Minska slöseri och användning av naturresurser.
Genom att minska slöseri och resursförbrukning i vår verksamhet minskar vi vår påverkan på
miljön. Vi ser miljöarbetet som ett effektivare sätt att utnyttja våra resurser som dessutom leder
till ekonomiska vinster för företaget. Företaget tillämpar ECOdriving.
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