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Kvalitetspolicy
Assemblin bedriver installations- och serviceverksamhet inom värme och sanitet, sprinkler, industrirör och
kyla. Kvalitetspolicyn är vår syn på hur vi ska bedriva vår verksamhet. Vår övergripande målsättning är att vi
ska ha nöjda och återkommande kunder.
Vi uppfyller kvalitetsmålet genom att arbeta enligt dessa vägledande principer:
 Leveranser till våra kunder ska ske i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris.
 God kommunikation med våra intressenter är en grundbult för att skapa förtroende, samverkan och
rätt leverans.
 Enkelhet för kunden innebär att vi kalibrerar vårt processorienterade arbetssätt utifrån de krav och
spelregler som gäller för varje uppdrag. Det innebär bl.a att vi hanterar möjligheter och risker
omsorgsfullt.
 Alla medarbetare och samarbetspartners förväntas vara kompetenta, delaktiga och ta ansvar för att
säkerhetsställa slutproduktens kvalitet.
 Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa större värde för våra intressenter.
Vår kvalitetspolicy är i linje med Assemblins övriga policyer samt våra värderingar.
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Miljöpolicy
Assemblin bedriver installations- och serviceverksamhet inom värme och sanitet, sprinkler, industrirör och
kyla. Miljöpolicyn är vår syn på hur vi ska bedriva vår verksamhet. Vår övergripande målsättning är att vi ska
minska vår miljöpåverkan och bidra till hög energieffektivitet i våra kunders fastigheter.
Vi uppfyller miljömålet genom att arbeta enligt dessa vägledande principer:
 Vi ska minska våra årliga direkta koldioxidutsläpp.
 Väsentliga miljöaspekter ska följas upp och utvärderas utifrån ett livscykelperspektiv.
 God kommunikation med våra intressenter är en grundbult för att skapa förtroende, samverkan och
rätt leverans.
 Enkelhet för kunden innebär att vi kalibrerar vårt processorienterade arbetssätt vilket inkluderar
legala, andra krav och spelregler som gäller för varje uppdrag. Det innebär bl.a att vi hanterar
möjligheter och risker omsorgsfullt.
 Alla medarbetare och samarbetspartners förväntas vara kompetenta, delaktiga och ta ansvar för att
säkerhetsställa en låg miljöpåverkan för slutprodukten.
 Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa större värde för våra intressenter.
Vår miljöpolicy är i linje med Assemblins övriga policyer samt våra värderingar.
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Arbetsmiljöpolicy
Assemblin bedriver installations- och serviceverksamhet inom värme och sanitet, sprinkler, industrirör och
kyla. Arbetsmiljöpolicyn är vår syn på hur vi skapar en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vår övergripande
målsättning är att vi ska skapa en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat med syfte att säkerställa en god
hälsa för medarbetaren.
Vi uppfyller arbetsmiljömålet genom att arbeta enligt dessa vägledande principer:
 Vi ska minska arbetsskadefrekvens (IF).
 Vår utgångspunkt är att vi arbetar säkert eller inte alls.
 Vi värnar vårt aktiva friskvårdsarbete och den löpande medarbetardialogen.
 Enkelhet för kunden innebär att vi kalibrerar vårt processorienterade arbetssätt vilket inkluderar
legala, andra krav och spelregler som gäller för varje uppdrag. Det innebär bl.a att vi hanterar faror och
risker omsorgsfullt enligt åtgärdstrappan.
 Alla medarbetare och samarbetspartners förväntas vara kompetenta, delaktiga och ta ansvar för att
säkerhetsställa att ordnings- och skyddsregler efterlevs.
 Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa större värde för våra medarbetare.
Vår arbetsmiljöpolicy är i linje med Assemblins övriga policyer samt våra värderingar.
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