Wicotec Kirkebjerg A/S ønsker at være markedets foretrukne samarbejdspartner inden for
tekniske installationer.
Vi vil til enhver tid overholde gældende lovgivning, myndighedskrav og andre relevante krav inden
for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.
WK er en professionel virksomhed og samarbejdspartner. Vi følger udviklingen i vores branche
således, at vi kan forblive fagligt dygtige og udføre opgaverne på et kvalitetsmæssigt højt niveau.
Samtidig vil vi beskytte miljøet ved at reducere virksomhedens miljøbelastning og arbejder
vedvarende og målrettet på at sikre vore medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Det gør vi blandet andet ved at tilføre de nødvendige ressourcer og styrke medarbejdernes
kompetencer, så de kan udføre enhver opgave på en forsvarlig og sikker måde.
Forbedringer af ledelsessystemet
Vi forpligter os til løbende forbedringer gennem systematisk styring og overvågning af processer,
som har indflydelse på kvaliteten, miljøet og arbejdsmiljøet.
Kvalitetspolitik
WK vil til stadighed stræbe efter at aflevere alle opgaver til aftalt tid og af høj teknisk og
sikkerhedsmæssig kvalitet.
WK vil have tilfredse kunder ved at:
• Have tæt dialog med kunden
• Levere til tiden
• Udføre opgaven i god håndværksmæssig kvalitet
• Være fagligt dygtige
Miljøpolitik
WK vil fortsat arbejde mod en bæredygtig udvikling indenfor lovgivningens rammer. Vi vil løbende
søge at forebygge og reducere miljøpåvirkningerne fra firmaets aktiviteter.
WK vil skåne miljøet ved at:
• Undgå spild
• Undgå forurening
• Vælge energirigtige løsninger
• Efterspørge miljøvenlige produkter og ydelser
• Sortere affald
Arbejdsmiljøpolitik
WK vil løbende skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor alle vore medarbejdere kan trives og
udvikle sig. WK vil sikre at medarbejdere konsulteres og inddrages på alle relevante niveauer.

WK vil være en attraktiv arbejdsgiver, som kan tiltrække og fastholde sine medarbejdere. Derfor vil
vi:
Undgå ulykker
Ved at:
• Følge principperne for forebyggelse
• Give instruktion og uddannelse
• Sørge for tekniske hjælpemidler
• Sørge for værnemidler
• Skabe gode holdninger
• Lære af ulykker og nærved-ulykker, hvis de forekommer
Forebygge nedslidning – også psykisk
Ved at:
• Give instruktion og uddannelse
• Sørge for tekniske hjælpemidler
• Sørge for værnemidler
• Skabe gode holdninger
Skabe trivsel
Ved at:
• Kommunikere på alle planer
• Vise respekt for hinanden
• Lytte til hinanden
• Efterleve vores nedfældede politikker for mobning, misbrug og rygning
Styrke kompetencer
Ved at:
• Tilbyde uddannelse
• Tilbyde kurser
• Afholde interne seminarer
Samfundsansvar
WK ønsker at drive en ordentlig og sund virksomhed, der skaber trivsel, vækst og udvikling. Vi er
bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet og påtager os gerne dette ansvar. Det gør vi
for at være en troværdig partner for vores kunder og forretningsforbindelser, og fordi det har en
positiv indvirkning på virksomhedens resultat og vores medarbejderes trivsel. Som en del af
Aarsleff koncernen agerer vi i henhold til koncernens Code of Conduct.

