Vision
SRI Sign Solution A/S vil medvirke til at skabe et varieret skiltelandskab. Vi vil fremstå som en
attraktiv og pålidelig leverandør af indendørs og udendørs skilteløsninger, som altid lever op til
markedets højeste kvalitetsstandarder.
Vi vil betjene både store og små virksomheder med fokus på personlig og kompetent rådgivning
for at sikre, at vores kunder får den bedste individuelle løsning.

Kvalitetspolitik
SRI Sign Solution A/S ønsker at være en betroet partner, der forpligter sig til at yde
kundetilfredshed ved at levere rentable, innovative og værdiskabende løsninger samt løbende
forbedring af vores produktdesigns og fremstilling.
Vi leverer avanceret teknologi i skilte i henhold til aftalte betingelser.

Miljø- og bæredygtighedspolitik
Vores politik er at beskytte miljøet, forhindre forurening samt spare på energi og
naturressourcer.
Dette skal opnås ved at:
• Overholde love og regulativer og samarbejde med myndigheder og organisationer, så
vores arbejde med miljøet følger vores samfunds mål
• Minimere affald
• Genbruge, genanvende eller bortskaffe produkter på en sikker måde, så de er så
energieffektive og miljøvenlige som muligt
• Spare på naturressourcer ved brug af emballagemateriale og andre materialer, der kan
genbruges
• Fremme den cirkulære økonomi, ved at opfordre vores kunder til at returnere de
kasserede/udtjente skilte til genbrug.
Vi arbejder aktivt med vores leverandører, samarbejdspartnere og tilhørende virksomheder for
at reducere vores arbejdsrelaterede miljøpåvirkning og for at sikre, at vi har høje standarder på
tværs af alle kanaler.

Politik for adfærd og overholdelse
SRI Sign Solution A/S vil drive sin virksomhed på en ærlig, etisk og juridisk måde i
overensstemmelse med virksomhedens værdier og adfærdskodeks.
Vi er forpligtet til at handle retfærdigt og med integritet i alle vores forretninger og relationer,
uanset hvor vi opererer.
Vi tillader ikke uretfærdig, ulig eller partisk adfærd at udvikle sig på grund af interessekonflikter,
og vi administrerer vores forretning for at undgå sådanne interessekonflikter.

Sundheds- og sikkerhedspolitik
SRI Sign Solution A/S forpligter sig til en politik, der gør det muligt at udføre alle
arbejdsaktiviteter på en sikker måde og med alle mulige foranstaltninger på plads for at fjerne
(eller i det mindste mindske) sundheds-, sikkerheds- og velfærds risici for arbejdstagere,
entreprenører, autoriserede besøgende og alle andre, der kan blive berørt af vores virke.

Ansvar
Lederen er ansvarlig for at levere og vedligeholde:
• et sikkert arbejdsmiljø
• fabrikken og materialer under sikre forhold
• faciliteter til velfærd for alle arbejdere
• information, instruktion, træning og tilsyn, der med rimelighed er nødvendig for at sikre,
at hver arbejdstager er beskyttet mod kvæstelser og sundhedsrisici
Arbejdstagerne er ansvarlige for at:
• overholde sikker arbejdspraksis med det formål at undgå at skade sig selv og andre samt
at undgå skade på fabrikken og udstyret
• bære personligt beskyttelsesudstyr/-tøj, hvor det er nødvendigt
• overholde enhver vejledning, som ledelsen giver for sundhed og sikkerhed
• omgående rapportere alle ulykker og hændelser på jobbet, uanset hvor trivielle
• rapportere alle kendte eller observerede farer til deres leder.
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