Virksomhedspolitik
HERCULES projekterer og udfører piloteringsopgaver samt fremstiller
betonpæle og armering.
Denne politik skal sammen med Code of Conduct beskrive, hvordan Hercules driver
en ansvarlig virksomhed. Dette er, sammen med engagerede medarbejdere,
grundlaget for et bæredygtigt Hercules.
Vores værdier er: ærlighed, tillid og respekt. Det er vores ambition at dette skal
afspejle sig i forholdet til hinanden og til vores kunder. Dette indbefatter også, at vi
altid følger gældende love og krav.
Ved valg af produkter og metoder tager vi altid hensyn til kvalitet, miljø og
arbejdsmiljø med specielt fokus på betydelige risici.
Gennem vores mål overvåger og evaluerer vi løbende vort arbejde. Det giver os
tilfredse kunder, ejere og engagerede medarbejdere som igen er med til at skabe et
bæredygtigt samfund. Engagement og involvering af vores ledere og medarbejdere
er afgørende for os, for at lykkes med at nå vores mål. Dette opnås ved kontinuerlig
feedback.
Ved at arbejde systematisk og med løbende forbedringer samt forebyggelse kan vi
undgå ulykker, fejl og unødvendige omkostninger. Vi er lydhøre overfor input fra
vores forskellige interessenter. Disse input hjælper os med at udvikle os og lykkes
endnu bedre i fremtiden.
Vores arbejde er beskrevet i ledelsessystemet. Dette sikrer, at vi arbejder i
overensstemmelse med denne politik.
Vi sætter sikkerheden højt (fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø), vores vision er nul
ulykker. Dette kan vi nå ved at arbejde systematisk med risikovurderinger og
forbedringer, rapportere alle nærved uheld og ulykker samt at turde at stoppe
arbejdet og tage en ”Time Out”.
Vi bestræber os på, at det rigtigt første gang. Gennem god planlægning og
udnyttelse af kompetencer og erfaringer sikrer vi kvalitet i det udførte ligesom vi
undgår spild.
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Vi vil minimere vores miljøpåvirkning gennem først og fremmest at mindske
udslip fra olie, diesel og anden energi. Vi ønsker at optimere vores processer for at
mindske anvendelsen af både stål og beton, ligesom vi arbejder med at mindske
støjpåvirkningen af vores omgivelser.
Solna den 18. september 2018

Mats Norberg
Division Manager Hercules
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