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Industriarmatur är ett Clean Tech företag vars verksamhet bygger på innovation och totalansvar. 
Förbättring och utveckling är en naturlig del i vårt dagliga arbete både gällande produkter och 
processer. En fundamental del i vårt arbete är att uppfylla såväl legala- som intressenters övriga krav 
på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  
 
Industriarmatur ska vara en sund, säker och trygg arbetsplats för både anställda och besökande. 
Detta kräver att anställda är väl medvetna och utbildade inom sina respektive områden så att alla 
kan bidra ett välfungerande verksamhetssystem.  
 
För respektive rubrik nedan ska det alltid finnas aktuella mål och handlingsplaner som grundar sig på 
fakta. Alla beslut och åtgärder tas med hänsyn till ekonomi och vad som är praktiskt och tekniskt 
genomförbart. 

Kvalitet 

Kundfokus är ett centralt begrepp för oss. Vi måste alltid lyssna till marknadens krav och önskemål 
gällande våra produkter och processer. Förutsättningen för att klara detta är att vi har en god 
lönsamhet. 

• rätt vara levererad i rätt tid med rätt kompetens är vårt övergripande kvalitetsmål. 

Miljö 

Vårt miljöarbete grundar sig i att förebygga förorening samt att minimera negativ miljöpåverkan. 
Detta gäller också de produkter vi erbjuder marknaden. Utifrån våra miljöaspekter och dess 
värdering skapar vi konkreta mål och handlingsplaner. I övrigt skall vi: 

• Beakta miljöperspektivet vid inköp av varor och tjänster, 

• Bedriva verksamheten så resurssnålt som möjligt 

• Säkerställa att vi inte orsakar några oavsiktliga utsläpp till miljön 
 

Arbetsmiljö 

Vi skall bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund 
och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp kontinuerligt. 
 

• Alltid och i alla lägen följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet 

• Erbjuda all personal kvalificerade, varierade och stimulerande arbetsuppgifter 

• Löpande och aktivt informera, utbilda och engagera vår personal 

• Bedriva kompetensutveckling för alla medarbetare i syfte att skapa grunden för ökad kvalitet i 
vår verksamhet, mindre sårbarhet mot störningar.  

• Erbjuda all personal tillgång till förmånscykel, friskvård samt hälsokontroller i syfte att förbättra 
och säkerställa vår personals hälsa och välmående.   
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