Code of Conduct
Syftet med vår Code of Conduct är att beskriva och förmedla Verkstad och besiktningsteknik AB:s
etiska värderingar. Vår Code of Conduct ska gälla i vår verksamhet, för våra medarbetare och vi ser
även att våra affärspartners följer vår uppförandekod. Uppförandekoden lägger grunden för hur vi på
Verkstad och besiktningsteknik AB uppträder och agerar i vår omgivning och ger vägledning i våra
beslut. Vi har beslutat att Verkstad och besiktningsteknik AB skall verka som en ansvarstagande aktör
och därmed bidra till att skapa en hållbar framtid med utgångspunkt i ett agerande baserat på etiskt,
miljö och socialt ansvarstagande.

Mänskliga rättigheter och affärsförhållanden
•
•
•
•
•
•

Vi arbetar ständigt mot vår värdegrund, vilken är: Ödmjukhet, Ärlighet, Ha kul, Hängivenhet
och Delaktighet.
Vi ska arbeta aktivt med vårt systematiska arbetsmiljöarbete för att skapa säker, trygg och
trevlig arbetsplats för våra medarbetare.
Vi har totalt förbud mot diskriminering.
Hos oss har alla anställda anständiga anställningsvillkor och korrekta löner.
Vi arbetar aktivt med att skapa jämställdhet inom vår organisation.
Vi ska inte samarbeta med affärspartners som är inblandade i kränkningar av mänskliga
rättigheter.

Affärsetik och affärsprinciper
•
•
•
•

Sekretess
Vi ska endast använda oss av affärspartners som arbetar med antikorruption samt mot
barnarbete och tvångsarbete.
Vi ska endast samarbeten med företag som betalar skatt och följer gällande lagstiftning.
Vi ska se till att konkurrens sker på lika villkor.

Miljö
•

•
•

Vårt mål i stort är att i framtiden bedriva en verksamhet som inte gör åverkan på vårt klimat
och att framtida generationer ska ha samma möjlighet till ett gott liv som vi och våra familjer
har.
Inom hela vår verksamhet ska vi värna om miljö och klimat och arbeta aktivt mot att minska
vår miljöpåverkan.
Vi ska även ställa krav på våra affärspartners att aktivt arbeta mot att minska sin
miljöpåverkan.

