Retningslinjer for virksomheten
FH Contractors A/S gjør forbedringer kontinuerlig
FH Contractors A/S planlegger, gjennomfører og følger opp på kontinuerlige forbedringer av miljø-, arbeidsmiljø- og
kvalitetsstyringssystemets effektivitet.
FH Contractors A/S overholder lover og krav
FH Contractors A/S vil overholde relevante lov- og myndighetskrav samt øvrige inngåtte avtaler.
FH Contractors A/S reviderer sitt styregrunnlag årlig
FH Contractors A/S reviderer årlig sine retningslinjer, målsetninger og mål innenfor kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
FH Contractors A/S retningslinjer er kjent av alle
FH Contractors A/S kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøretningslinjer er kjent av og tilgjengelig for alle medarbeidere
gjennom nyhetsbrev, ledelsessystemets IT-plattform Improve samt medarbeiderhåndboken. Retningslinjene er
tilgjengelige for våre samarbeidspartnere på forespørsel.

Kvalitet
FH Contractors vil levere produkter og tjenester som lever opp til våre kunders krav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetsledelsessystem, som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.
FH Contractors´ ekspertise er rekruttering av mannskap innenfor områdene industri, kraftvarmeverk, verft, olje og gass
on/offshore m.m. Vårt personale utfører alle former for verkstedsarbeid, konstruksjonssveising, rørsveising osv.
Det er FH Contractors’ praksis å alltid leie ut og sende ut kompetente og erfarne medarbeidere. For at de skal innfri
kundenes krav og forventninger:
•
•
•

Alle utsendte medarbeidere blir grundig evaluert før ansettelse.
Alle utsendte medarbeidere skal ha relevante kursbevis.
Hvis kunden ønsker det, godkjenner kunden medarbeidernes kompetanseområder før mobilisering blir foretatt.

Arbeidsmiljø og sikkerhet
Vår virksomhet er i dag ledende på mange områder. Det skal også gjelde for sikkerhet. Det betyr at våre
sikkerhetssystemer og måten vi arbeider med sikkerhet på, generelt skal ligge på samme nivå eller være bedre enn de
virksomheter og bransjer vi normalt sammenligner oss med.
Vi skal arbeide systematisk med å forebygge skader og arbeidsrelatert sykdom, og på denne måten opprettholde og
sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø for våre medarbeidere.
Vi vil kontinuerlig forbedre FH Contractors´ arbeidsmiljøprestasjon og arbeidsmiljøledelsessystem, som er sertifisert i
henhold til ISO 45001:2018.
Vår miljø- og arbeidsmiljøorganisasjon er hjørnesteinen i vårt sikkerhetsgrunnlag. Sikkerhetsledere og andre som arbeider innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø, skal ha veldefinerte rammer å jobbe innenfor – inkludert økonomiske rammer.
•
•
•
•
•

Vi vil gjennom opplæring og informasjon prøve å påvirke våre medarbeideres holdning til arbeidsmiljø og
sikkerhet i en positiv retning.
Forbedringer og tiltak iverksettes ut fra konkrete risikovurderinger – ”sannsynlighet x konsekvens”
Vi forplikter oss til å konsultere og inkludere medarbeiderne, blant annet arbeidsmiljørepresentanter, i arbeidet
med å opprettholde og sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø.
Vi forplikter oss til å vedlikeholde virksomhetens sikkerhetsutstyr, delvis plassert i Esbjerg, samt sikkerhetsutstyr
utlevert til utleid personale.
Vi skal opprettholde et rimelig nivå på sikkerhetsopplæringen blant våre medarbeidere. Dette er et viktig
element når det gjelder forebygging av og innsats ved uhell.

FH Contractors beredskapsplan er en del av vårt sikkerhetssystem.

Miljø
Vi vil kontinuerlig forbedre FH Contractors´ miljøprestasjon og miljøledelsessystem som er sertifisert i henhold til ISO
14001:2015.
Vi vil i størst mulig grad benytte oss av bæredyktige forretningsmetoder og -prosesser som forebygger forurensning.
•
•
•

FH Contractors vil utvikle og tilby produkter og tjenesteytelser som har minst mulig innvirkning på miljøet.
Vi vil minimere sløsing, optimere ressursforbruk og sikre forsvarlig deponering av avfall.
Vi vil redusere miljøbelastningen ved våre aktiviteter mens vi tar hensyn til våre tekniske, økonomiske og
forretningsmessige rammer.

FH Contractors vil være en miljøansvarlig nabo i de lokalsamfunnene vi opererer i, og handle hurtig og ansvarlig for å
skape forhold som legger til rette for sunnhet, sikkerhet eller miljø i fare.

Sykefravær
FH Contractors vil:
•
•
•
•
•

Sikre trygghet og trivsel for den enkelte medarbeider
Skape åpenhet om fraværsgrunner
Behandle medarbeiderne likt ved fravær
Fastholde langtidssyke medarbeidere
Redusere sykefraværet

Retningslinjene skal overholdes gjennom samarbeid og åpen dialog mellom ledelsen og medarbeiderne. FH Contractors
har utarbeidet en detaljert sykefraværsprosedyre for å sikre god håndtering av sykefravær.

