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Arbetsmiljö policy
Arbetsmiljöpolicy

Österling Bygg satsar medvetet på säkra arbetsplatser, välbefinnande och bra arbetsmiljö eftersom vi är måna
om att behålla vår kompetenta personal. Företaget är väl medvetet om att samtliga medarbetare är ytterst viktiga
för att vi skall nå uppsatta mål.
För att ett byggprojekt ska fungera bra måste alla medverkande trivas, känna delaktighet och trygghet.
·

Vi skall vara lyhörda, behandla samtliga medarbetare med respekt, ha en hög trivsel och det kommer
att avspegla låg personalomsättning.

·

Vi arbetar aktivt med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och vi ska minst uppfylla de lagar och krav
som ställs på oss.

I vårt systematiska arbetsmiljöarbete ges samtliga medarbetare möjlighet att medverka och påverka
arbetsmiljön.
·

Vi undersöker och riskbedömer arbetsmiljön kontinuerligt för att reducera riskerna i vårt arbete.

·

Vi ser samråd som en naturlig del i vårt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Att arbeta på Österling Bygg ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt. Det är allas ansvar att värna
om en god arbetsmiljö. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier, och tolererar inte
att sådana förekommer på våra arbetsplatser.
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