Hållbarhetspolicy
De övergripande ambitionerna för Inducont hållbarhetsarbete uttrycks i en övergripande
hållbarhetspolicy. Detta kan sammanfattas i följande punkter.
♦ Inducont ska bedriva en miljövänlig, professionell och säker verksamhet.
♦ Inducont ska vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare.
♦ Inducont ska utvecklas stabilt och lönsamt utifrån ett korrekt etiskt och moraliskt

förhållningssätt.
♦ Inducont ska tillhandahålla korrekt och relevant information.

Hållbarhetsarbetet på Inducont
Inducont tar ett långtgående ansvar för den egna verksamheten och den påverkan den har på
samhället och miljön i stort, liksom på kundernas verksamhet. Induconts hållbarhetsarbete bedrivs
inom ett ekonomiskt/affärsetiskt, ett socialt och ett miljömässigt område. Genom att arbeta aktivt
och strukturerat med ett antal frågor inom dessa tre områden bidrar Inducont till en stabil och
hållbar utveckling över tid.
Affärsansvar – för en långsiktig ekonomisk hållbarhet
Vi tar ansvar för en stabil och lönsam utveckling över tid. Detta ger en trygghet för såväl ägare som
kunder, leverantörer och medarbetare, som kan lita på att bolaget utvecklas stabilt. Ekonomisk
hållbarhet åstadkoms genom en konkurrenskraftig och värdeadderande leverans och förmåga att
skapa långasiktiga kundrelationer. Det är också viktigt med ett sunt resultatfokus, samtidigt som
lagar och förordningar respekteras och god affärssed tillämpas.
Socialt ansvar – för en långsiktig social hållbarhet
Vi erbjuder våra medarbetare en god, säker och icke-diskriminerande miljö samt bedriver ett bra
hälso- och arbetsmiljöarbete. Vi ställer motsvarande krav på våra underleverantörer. En viktig del i
att skapa en bra arbetsmiljö är att arbeta aktivt med chefs- och medarbetarutveckling, driva ett
strukturerat arbetsmiljöarbete samt att göra hälsofrämjande insatser.
Miljöansvar – för en långsiktig ekologisk hållbarhet
I Induconts miljöansvar ingår dels att ständigt försöka reducera bolagets egen miljöpåverkan och
Induconts ansvarstagande återspeglas i kraven på våra leverantörer. Direkta miljöpåverkan avser
främst koldioxidutsläpp (från transporter och energianvändning), användning av kemikalier samt
avfallshantering. Inducont säkerställer ett strukturerat internt miljöarbete genom att arbeta för en
certifiering enligt ISO 14001.

