Verksamhetspolicy
Company Policy
SURFACE TECHNOLOGIES

Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet och Säkerhet
Environment, Work Environment, Quality and Safety

Curtiss-Wright Surface Technologies AB strävar alltid efter att vara ledande leverantör till industrin i Norden inom
ytförädling med, huvudinriktning på kontrollerad kulpening.
Våra tjänster skall alltid uppfylla eller överträffa kundernas krav och behov samt utföras i enlighet med de lagar
och andra krav som företagets verksamhet berörs av.
Verksamhet ska bedrivas under säkra och stimulerande förhållanden. Vår målsättning är att minimera riskerna
för inverkan på produktsäkerhet och ohälsa på arbetsplatsen samt vår påverkan på den yttre miljön.
Medlen för att uppnå detta är ett kontinuerligt förbättringsarbete fokuserat på kundens behov, tydligt och
engagerat ledarskap, medarbetarnas engagemang samt kontinuerlig effektivisering av verksamhetens processer
mot tydliga och mätbara mål.
I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för kvalitet, hälsa och miljö.
Det ankommer var och en att följa beslutade, införda och kommunicerade instruktioner och att omedelbart
rapportera eventuella avvikelser till företagsledningen.
Denna målsättning kräver:
▪ Att de anställda erhåller kontinuerlig utbildning och motiveras att utföra sina arbetsuppgifter på ett med policyn
förenligt sätt.
▪ Att faktorer för miljöpåverkan, arbetsmiljörisker och andra krav skall beaktas vid upphandling av tjänster och
varor.
▪ Att ledningssystemets effektivitet och företagets förmåga att uppnå beslutade mål skall följas upp systematiskt
som en del i programmet för kontinuerliga förbättringar.
▪ Att systematisk utveckling av interna processer och ett ständigt lärande där principer för mänskliga faktorer
tillämpas.
▪ Att upprätthålla ett klimat på arbetsplatsen där medarbetare uppmuntras att rapportera eventuella risker,
incidenter och avvikelser.
Ledningen ansvarar för kännedom och tillgänglighet av denna policy.
Curtiss-Wright Surface Technologies AB strives to be the leading supplier of surface treatment with a main focus on controlled shot
peening in the Nordic countries.
Our services shall always live up to, or surpass customer requirements and expectations as well as be performed in accordance
with legislation and other requirements which applies to the organisation.
All operations are to be performed under safe and stimulating conditions. Our goal is to minimize the risk for negative impact on
product quality, health & safety in the workplace and the environment.
The means to achieve these goals are continuous improvements with a focus on customer needs, clear and committed leadership,
dedication from employees and a strive to continuously enhance the operations towards clear and measurable targets.
All employees must show a personal commitment and responsibility to quality, health and safety and environmental impact in the
daily operations. It is each employees’ responsibility to follow approved, communicated and implemented instructions and always
report potential risks and deviations to the company management.
This goal will require:
▪ That employees are given continuous training and are motivated to perform their duties in accordance with this policy.
▪ That consideration is taken regarding factors which could affect environmental impact, health and safety risks and other
requirements upon purchase of goods and services.
▪ That the effectiveness of the management system and the organisations ability to reach agreed upon targets are followed up
systematically within the program for continuous improvement.
▪ That internal processes are systematically developed and enhanced and that training and knowledge is continuously improved
and regards taken to human factors.
▪ That a work environment is established where employees are encouraged to report any potential risks, incidents and deviations.
Management is responsible for awareness and availability of this policy.
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