Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy sammanfattar ansvar och åtagande gällande kvalitet-,
arbetsmiljö-, trafiksäkerhet- och miljöfrågor. Alla anställda på åkeriet ansvarar
tillsammans för att verksamheterna bedrivs i enlighet med denna policy.
Esperssons vill på ett miljöeffektivt sätt erbjuda och utföra professionella transporter
av tempererat gods samt tillhörande tjänster och produkter.
Vår målsättning är att utveckla företaget i nära samarbete med våra kunder och
andra intressenter och vi ska utifrån våra förutsättningar och resurser bedriva
verksamheten på ett sätt som motsvarar ställda krav och förväntningar på kvalitet,
trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Vi håller dagliga samtal för att upprätthålla och
förfina en redan etablerad och god kontakt.
VI ska ha en hög servicegrad, god tillgänglighet och miljövänliga fordon.
Åkeriet ska hushålla med energi och råvaror samt förebygger föroreningar. Vid
investeringar och val av leverantörer av varor och tjänster, prioriterar vi miljövänliga
alternativ som motsvarar våra krav och förväntningar.
Hos oss arbetas det med ständiga förbättringar inom kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och
arbetsmiljö samt följer och bevakar vi aktivt omvärlden gällande nya och förändrade
bindande krav, förordningar och övriga samhällskrav för att gynna både företaget,
våra kunder och övriga intressenter samt för att nå våra uppsatta mål.
Företagets viktigaste resurs, vår personal, skall vara kompetent och för ändamålet
rätt utbildad. Vi arbetar för en god och säker organisatorisk och social arbetsmiljö, att
genomföra ständiga förbättringar i denna och att våra medarbetare inte utsätts för
ohälsa eller onödiga risker.
Hos oss accepteras inte någon form av diskriminering eller på något sätt kränkande
särbehandling.
Våra anställda ska vara stimulerade så att de upplever sitt arbete som meningsfullt,
positivt och utvecklande.
Vi ska tillhandahålla fordon och utrustning av god och trafiksäker kvalitet samt att
kontinuerligt förnya fordonsparken.
Åkeriet ska vara ett föredöme i trafiken, alltid visa allmänt gott omdöme i varje
trafiksituation, aktivt arbeta med trafiksäkerhetsfrågor samt att alltid följa gällande
lagar och rutiner. Vi ser det som en självklarhet att varje anställd alltid är alkohol- och
drogfri och inte är påverkad av starka mediciner eller trötthet vid körning.

