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Verksamhetspolicy AGES Kulltorp AB
Ages Kulltorp AB är legotillverkare av pressgjutgods i aluminium.
Vi skall bedriva ett kreativt och proaktivt samarbete med våra kunder. Vårt arbete kännetecknas av kompetens,
ansvar, flexibilitet och medvetenhet om påverkan på kvalitet och miljö.
Vi skall med hjälp av vår fackkunskap fokusera på kundernas uttalade och förväntade krav och
behov, sträva efter en hög kundtillfredsställelse och om det är möjligt överträffa kundens
förväntningar.
Vi skall arbeta målinriktat och systematiskt samt engagera vår personal så att ständiga
förbättringar av kvalitet, miljö och arbetsmiljö är en naturlig del i våra processer.
Våra mål är väl utsatta och utmanande avseende resurser, medarbetarna och kunderna.
Vi skall arbeta kvalitetsmässigt med styrda processer genom att väl anpassat kvalitetssystem överträffa kvalitetsmål
och förväntningar.
Vi skall ta vårt miljöansvar genom att följa tillämpliga lagar samt aktivt arbeta för att ständigt
förbättra vår miljöprestanda mot minskad miljöpåverkan och förorening.
Vi skall kontinuerligt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och därigenom ha kunskap om hur vi förebygger
bränder samt hur vi agerar på ett säkert sätt i händelse av brand.
För att alla skall trivas i en säker arbetsmiljö är kunskap, medvetenhet, information och gott ledarskap viktiga
komponenter.
Vi skall följa våran Code of Conduct och arbeta medvetet mot en säker organisation. Vi skall följa AGES Industri AB´s
uppsatta riktlinjer och policys. Vår verksamhet är en värdeskapande del av AGES Industri AB's strategiska inriktning
och hållbarhetsarbete.
Vi skall respektera varandras arbete genom på ett korrekt aktivt sätt delta på kallade möten, komma i tid och vara
förberedd.
Vi granskar och utvecklar regelbundet vårt verksamhetssystems verkan genom interna och externa
revisioner samt uppdaterar vår verksamhetspolicy vid behov.
Vi skall granska och utvärdera våra leverantörer så som vi själva granskar och utvärdera vårat egna
verksamhetssystem.

