
PRECISION IS OUR PASSION

Alt vi i Brunvoll AS gjør for våre kunder, for hverandre og for miljøet rundt oss 
er basertpå det vi uttrykker i våre kjerneverdier;

Pålitelig       Engasjert        Ansvarlig

Denne forpliktelsen inkluderer den kontinuerlige innsatsen for å oppnå  arbeidsmiljømessige forbedringer. 
Vårt mål er at ingen medarbeidere skal rammes av fysisk eller psykisk skade på grunn av sitt arbeid i  
Brunvoll. Våre medarbeidere skal ha den kompetanse og de ressurser som er nødvendige for å skape et 
helsefremmende og skadeforebyggende arbeidsmiljø tilpasset de ulike stillingene og arbeidssituasjonene 
som finnes i Brunvoll.

Vi når et godt arbeidsmiljø gjennom å:
Involvere – Brunvoll skal ha et arbeidsmiljø preget av trivsel og faglig utvikling. Vi involverer medarbeidere på 
alle nivå i organisasjonen i vårt arbeidsmiljøarbeid. Vi kommuniserer aktivt arbeidsmiljøspørsmål med våre 
kunder, medarbeidere og underleverandører.

Planlegge – Vi skaper et tryggere og mer forutsigbart arbeidsmiljø gjennom å planlegge og ha god orden.  
Vi tar hensyn til hele mennesket og dets omgivelser ved risikovurdering, planlegging og gjennomføring  
sammen med verneorganisasjonen.

Kontinuerlig forbedre – Vi setter sikkerhet i høysetet både internt og eksternt. Vårt arbeidsmiljøarbeid 
utføres integrert og systematisk med kontinuerlige forbedringer. Dette skal vi oppnå gjennom en positiv og 
sikkerhetsbevisst bedriftskultur. Vi skal ha tydelig lederskap og ta ansvar. Vi skal sette tydelige mål, følge opp 
og gi tilbakemelding for å skape høye prestasjoner. Gode resultater skal synliggjøres og verdsettes. Vi skal 
måle og evaluere våre resultater for arbeidsmiljø. Vår ambisjon er å møte, eller overgå , bransjestandarder 
og de krav som lover, avtaler og myndigheter setter.
Medarbeiderskap – Alle medarbeidere i Brunvoll har ansvar for samhandling, gjennomføring og resultater. 
Sammen skal vi bidra til å skape, utvikle og bevare et godt arbeidsmiljø. Vi skal spille hverandre gode på  
tvers av kompetanse og generasjoner.  Arbeidsmiljøpolicyen skal være kjent og anvendt i hele virksomheten.

Arbeidsmiljøpolitikk
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Kvalitetspolitikk for Brunvoll AS.

 •  Vi skal utvikle og levere produkter og tjenester i henhold til våre interne og 
  eksterne kunders forventninger og betingelser.
 •  Vi skal levere produkter og tjenester internt og eksternt til riktig 
  tid og kvalitet hver gang.
 •  Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer i alt vi gjør.
 •  Vi skal være sertifisert i henhold til relevante standarder for vår virksomhet og   
  som et minimum dekke kravene i disse standardene til enhver tid.
 •  Vi skal lære av våre feil, dokumentere forbedringsarbeidet og vår kvalitet, blant   
  annet gjennom et avvikssystem som er en integrert del av vårt ledelsessystem.
 •  Vi skal sette årlige mål for vårt arbeid innenfor kvalitet.

Overnevnte punkter skal oppnås gjennom kontinuerlig forbedring av alle prosesser og 
systemer som selskapet har.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og en av deres viktigste oppgaver er å 
etterleve, vedlikeholde og forbedre kvalitetsstandardene som er satt for Brunvoll AS.

Alle ansatte er forpliktet til å arbeide kontinuerlig for å oppnå våre kvalitetsmål.

Kvalitetspolitikk
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