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VERKSAMHETSPOLICY  

Kvalité 

Som byggspecialister i samverkan arbetar Interoc ständigt för att förbättra verksamheten för att 

säkerställa kvaliteten på det som Interoc levererar, i allt från servicearbeten till större projekt. Vi vill 

kunna möta dagens och framtidens krav från både kund och samhälle. För att detta ska vara möjligt 

strävar vi efter att alltid arbeta systematiskt och strategiskt i en tydlig organisation. Nyckeln till ett 

framgångsrikt förbättringsarbete är information om hur verksamheten bedrivs genom underlag från 

systematiska undersökningar. Detta uppnås genom att involvera och undersöka alla aspekter i 

verksamheten. kunskap om hur informationen ska analyseras och vilka åtgärder som är mest 

lämpliga. Detta uppnås genom regelbundna kunskapsinventioner och utbildningsprogram samt 

interna revisioner. Implementering är en viktig del i verksamheten. Detta uppnås genom gemensamt 

engagemang med välplanerade, regelbundna avstämningar.  

Miljö 
Interoc ska arbeta för en hållbar utveckling för miljö genom ett förebyggande arbete minskar vi 

risken för negativ miljöpåverkan. Interocs målsättningen att minimera all påtaglig skadlig 

miljöpåverkan och vara förebyggande när det gäller ny miljöpåverkan. Företaget strävar efter att 

göra personalen medveten om miljö- och utvecklingsproblem och genom kunskap och 

kunskapsbildning stimulera till sådana konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 

Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl produktion, som administration och tekniska funktioner 

präglas av miljöansvar. Företagets personal eftersträvar en medvetenhet om miljö- och 

utvecklingsfrågornas betydelse som de aktivt samlar, utvecklar och sprider kunskap om i samhället. 

Företaget följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som företaget 

berörs av. Företaget väljer entreprenörer och leverantörer med högt miljömedvetande och som 

använder miljövänliga produkter i sitt arbetsutövande. Vi har stort fokus på resurseffektiviteten och 

fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Vi arbetar långsiktigt med att förebygga negativ 

miljöpåverkan. Miljöarbetet är en integrerad del i den dagliga verksamheten. Interoc arbetar 

strategisk med de punkter vi kan påverka genom att ställa krav på samarbetspartnerspartner och 

leverantörer.  

 

Arbetsmiljö  

Interoc arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och följer arbetsmiljölagstiftningen för att 

medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, utan att drabbas av ohälsa eller olycka. För 

bästa möjliga arbetsmiljö anser Interoc att det är viktigt ständigt arbeta förebyggande genom att 

varje medarbetare ska erhålla den kunskap, kompetens, utrustning och hjälpmedel som krävs för att 

kunna utföra sitt arbete säkert. Varje medarbetare ska få möjlighet att utvecklas utifrån behov och 

förutsättningar. Interoc strävar efter att tillhandahålla säkra och långsiktiga anställningar där varje 

individ utgör en betydelsefull del av Interocs helhet.  
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