Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
Tscherning vil markere sig som en seriøs og kvalificeret entreprenørvirksomhed med indsigt i miljø, kvalitet
og arbejdsmiljø.
Vi vil overholde lovkrav og kravene i den internationale standard for miljøledelse DS/EN ISO 14001, for
kvalitetsstyring DS/EN ISO 9001, arbejdsmiljøstandarden DS/OHSAS 18001 og vor brancheforenings
standard NMK96.
-

Vi vil være blandt de førende indenfor vores primære forretningsområder nedrivning,
miljøoprensning, miljøsanering, jord, kloak og beton.

-

Vi vil være med til at sætte det tekniske og faglige niveau indenfor entreprenørbranchen, ligesom vi
vil være med til at skabe tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber.

-

Vi vil udbrede og anskueliggøre vores politik i hele organisationen.

-

Vi ønsker gennem forudseenhed og planlægning at levere godt arbejde til aftalt tid, og at arbejdet
er udført i et velovervejet arbejdsmiljø, uden ulykker og nedslidning samt ingen miljø skader og
med færrest mulige uønskede miljøpåvirkninger.

-

Vi vil være energi- og ressourcebevidste, minimere affaldsmængder og i videst muligt omfang lade
materialer genanvende.

-

Vi vil til stadighed evaluere og forbedre vores resultater inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø og
lade dette fremgå af målsætningerne, samt udvise effektiv ledelse i en velfungerende organisation.

-

Vi ønsker engagerede, ansvarlige og fagligt dygtige medarbejdere, som er bevidste om deres
betydning for overholdelse af politikken, og hvis indsats respekteres af vores kunder.

-

Vi instruerer, uddanner og træner løbende vore medarbejdere på baggrund af konkrete
vurderinger.

-

Vi ønsker at være kundernes naturlige førstevalg og have en rimelig indtjening.

-

Vi ønsker, og stræber efter, en vedvarende og tæt dialog med vores kunder og vores
samarbejdspartnere.

-

Vi søger at afdække vores kunders fulde krav såvel som deres behov og forventninger, og vi
tilstræber at levere tilsvarende ydelser.

Et centralt værktøj for vore bestræbelser er ledelsessystemet for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, som det
fremgår af vores KMA håndbog, og som regelmæssigt vil blive evalueret og løbende vil blive effektiviseret
og forbedret.
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