Verksamhetspolicy
ES Hydagent är ett teknik- och konstruktionsföretag som är specialiserade på
kundanpassade systemlösningar. Vi skräddarsyr hydrauliska system inklusive
elstyrningar utifrån våra kunders önskemål. Förutom våra egna blocklösningar
använder vi oss av väl testade komponenter från världens ledande fabrikat, för alla typer
av tillverkare.
Bolaget ska ha en hög leveransförmåga och organisationen skall vara flexibel
samt kunna fatta snabba beslut.

Grundläggande för ES Hydagent är att alltid välja underleverantörer som visar
pålitlighet när det gäller leveransförmåga samt uppfyller våra och våra kunders krav på
kvalitet och funktion.
Vi skall ständigt försöka förbättra oss och inte bara leva upp till kundens uttalade krav
och önskemål, utan att om möjligt försöka överträffa dessa. Varje leverans från oss skall
vara en rekommendation till ytterligare inköp.
Målsättningen skall vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra
kvalitetsbristkostnader, reklamationer, risker och miljöpåverkan.
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Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i
arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.
Vi ska i vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet
och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra
systemvillkor.
Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.
Vi ska ha en låg sjukfrånvaro. Vilket innebär att den kan hållas på en acceptabel nivå där ingen
sjukskriver sig p g a otrivsel eller hög riskfaktor i arbetet och att uppföljning sker av återkommande
likartade sjukdomsfall. Vi har ett mål på 0 olyckor, samt max 2 sjukperioder/år och person.
Vi ska ha god trivsel på ES Hydagent. Monotona och enformiga arbetsuppgifter ska i möjligaste mån
minimeras och att samtliga medarbetare samarbetar samt naturligtvis ställer upp för varandra.
Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi
berörs av som en miniminivå.

Denna policy gäller för ES Hydagent AB
Umeå /Borås 2018-03-26

Karl-Magnus Wirestig
Verkställande direktör

