Business Code for Leverandører
Vi er en virksomhed, der arbejder på tværs af grænser i et bredt udvalg af myndighedsområder
under lokale og internationale love og regler, og er vi dedikeret og forpligtet til at udvikle en
bæredygtig kultur og forretningsmetoder. Vi forventer, at både vores medarbejdere, leverandører
og forretningspartnere til en hver tid overholder loven, handler etisk og bidrager til vores
bæredygtighedsprofil, ved at påvise den samme høje etiske standard som vores.

Health & Safety

Forretningsetik

Vi sørger for en sikker arbejdsplads til vores medarbejdere
gennem alle aspekter af vores
aktiviteter. Vi overholder alle
sundheds- og sikkerhedslove
samt regler, og handler ud fra
at forhindre arbejdsrelaterede
ulykker og sygdomme.

Vi fokuserer på at overholde alle
lokale og internationale antikorruption
love,
principper
og standarder, og vi undgår
alle former for korruption og
bestikkelse, herunder finansiel
udnyttelse, gaver og uetiske
aftaler.

Miljø

Socialt Ansvar

Vi ønsker at passe på vores
natur og videregive et godt miljø
til fremtidige generationer ved
at reducere vores miljømæssige belastning, energi- og materialeforbrug,
affaldsmængde
og CO2-udledning, og samtidig
bidrage positivt ved at udvikle
energibesparende produkter.

Vi mener, at mangfoldighed,
som afspejler det globale samfund, og lokalt engagement er
en styrke. Vi stræber derfor efter lige muligheder uanset køn,
etnicitet, seksualitet, religion,
handicap, uddannelsesmæssig
baggrund, alder, politisk syn
eller fagforeningsmedlemskab.

Menneskerettigheder

Compliance

Vi overholder gældende love,
målsætninger og principper
om menneskerettigheder og vil
ikke være direkte eller indirekte
involveret i overtrædelser, såsom
børnearbejde eller tvangsarbejde
på noget tidspunkt eller stadie i
vores forretningsaktiviteter.

Vores Code of Conduct stiller
krav til alle vores leverandører.
Vi forventer, at de deler vores
holdning og efterlever dette
dokument, ligesom de overholder lokale- og internationale
love og regler. Vi forventer
vores leverandører udfører deres
egen due diligence.

Vi godkender og efterlever dette dokument.
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