
 

Internal Use Only 

 

 

Det betyder att vid Candor ska vi: 

➢ tillsammans arbeta för att skapa och upprätthålla en 
god arbetsmiljö; 

 
➢ ha hög nivå på service och produktinformation som gör 

att varje kund entydigt kan starta, underhålla och 
kontrollera processer och utrustning; 

 
➢ träna våra chefer, anställda och skyddsombud så att de 

kan agera på ett säkert och ansvarsfullt sätt; 
 

➢ främja en kultur där alla frågor kring hälsa och 
välbefinnande kan diskuteras öppet på ett positivt sätt; 
 

➢ vara en jämställd arbetsplats där all personal har 
samma förutsättningar att utvecklas och trivas; 

 
➢ ha ett inköps- och materialflödessystem som 

garanterar riktig vara till rätt kund vid rätt tidpunkt;  
 
➢ inte tillverka, hantera, använda, transportera eller 

kassera några produkter eller material om vi inte kan 
göra det säkert och med hänsyn till dess miljöpåverkan; 

 
➢ regelbundet arbeta för att höja kvalitetsnivån och 

genomföra ständiga förbättringar i verksamheten;  
 

 

 

➢ aktivt arbeta för att finna alternativ till miljö- och 
hälsofarliga kemiska processer och produkter samt 
producera miljömässigt effektiva anläggningar; 

 
➢ använda vår kompetens till att utbilda/informera 

våra kunder att hantera våra processer och 
anläggningar på miljömässigt bästa sätt; 

 
➢ hålla oss medvetna om ändrade lagar, tekniska 

innovationer och externa krav för att kontinuerligt 
förbättra vår energieffektivisering, minimering av 
avfall, bevarande av naturresurser och för att skapa 
en mer hälsosam och säker arbetsmiljö; 

 
➢ ha ett märkningssystem som gör att varje 

kemiprodukt kan spåras när det gäller vårt inköp, 
tillverkning och kvalitetskontroll; 
 

➢ grundligt undersöka alla MHS-relaterade incidenter 
för att förbättra prestandan på vårt ledningssystem 
och; 

 
➢ övervaka effektiviteten av vårt kvalitets- och MHS-

arbete och implementera hållbara lösningar. 
 
➢ berömma bra prestationer, erkänna framgångar och 

fira våra bedrifter. 

 

Att skydda vår personal och miljön är grundläggande för vår verksamhet. 

Denna policy gäller för hela Candors verksamhet. 

 

Verksamhetspolicy 
Kvalitet, Miljö, Hälsa & Säkerhet 

Candor Sweden AB är ett av de ledande leverantörsföretagen till tråd- och ytbehandlings-industrin. Som leverantör till en 

bransch där det ställs höga krav på miljö och kvalitet har vi ett speciellt ansvar att hjälpa våra kunder med dessa frågor.  

På Candor ska vi med vår kompetens och specialkunskap bistå våra kunder när det gäller val av rätt processer och 

utrustning enligt rådande kvalitets- och miljökrav.  Vi driver vår verksamhet med största möjliga hänsyn och kompetens 

inom Kvalitet och Miljö, Hälsa och Säkerhet (MHS). Detta åtagande belyser vår tro och starka avsikt att: 
 

• alla skador, arbetssjukdomar, säkerhets- och miljöincidenter går att förebygga 

• alla faror och risker kan identifieras, elimineras och/eller kontrolleras 

• miljöpåverkan av vår verksamhet kan minskas  

• hälsa och välbefinnande hos våra anställda är avgörande för vår verksamhets framgång 

• alltid leverera rätt vara till rätt kund vid rätt tidpunkt 

• alltid uppfylla de kvalitetskrav som specificerats för varje produkt 
 


