Fazers QEHS-policy
För att förbättra våra prestationer inom
QEHS är våra mål:

Säkerheten främst –
arbets- och livsmedelssäkerhet
• Säkerställa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer
och arbetsförhållanden för att skydda och upp
rätthålla medarbetarnas arbetsförmåga samt
förebygga och undvika arbetsolyckor, yrkessjukdomar samt fysiska och psykiska problem.
• Utveckla en hög säkerhetskultur som är
närvarande och synlig i vår arbetsmiljö.
• Säkerställa att våra produkter är säkra och att
livsmedelssäkerheten beaktas i hela leveranskedjan, från leverantörer till kunder.

• Överträffa förväntningarna hos våra kunder,
konsumenter, gäster och andra intressenter.
• Säkerställa att våra produkter alltid håller
hög kvalitet.

• Förbättra resurseffektiviteten genom att minska
energiförbrukningen och dämpa utsläppen av
växthusgaser, minska vattenförbrukningen,
använda råvaror effektivt genom att förebygga 		
avfall och råvarusvinn och tillämpa principerna 		
för avfallshierarkin.
• Fazers mål är också att förhindra utarmning av 		
den biologiska mångfalden.

Värna om miljön

Iaktta bestämmelser

Tillräckliga resurser

• Hantera våra miljörisker och minimera de
negativa miljöeffekterna.

• Följa och, där det är lämpligt, gå längre än
minimikraven i nationella lagar och bestämmelser
i de länder där vi har verksamhet. Detta inkluderar såväl koncernomfattande åtaganden och krav
som andra krav och frivilliga åtaganden som
affärsverksamheterna förbinder sig till.

• Chefer och medarbetare ska ha tillräckliga färdigheter och resurser för att verkställa högklassig 		
verksamhet och service, tillverka säkra produkter,
ta hänsyn till effekterna på miljö och säkerhet 		
och minska riskerna i alla Fazers verksamheter.

Utmärkt kvalitet

Denna QEHS-policy gäller
alla företag i Fazer-koncernen.
Policyn stöder vår koncernstrategi och definierar vår
lednings engagemang för
kvalitet, livsmedelssäkerhet,
miljö, arbetshälsa och
arbetssäkerhet (QEHS) i allt
vi gör. Policyn används internt
inom Fazer, men kan också
användas för extern kommunikation och för att ställa
krav på våra affärspartner.

risker och utveckla våra processer och produkter för att förbättra våra prestationer och
minska de negativa effekterna.
• Sätta mål för ständig förbättring och utvärdera 		
framstegen jämfört med dessa mål.
• Vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra
QEHS-avvikelser, -olyckor eller -incidenter
genom systematisk identifiering av faror och
riskbedömning för att minimera och avlägsna
risker och förbättra våra prestationer.
• Genomföra interna kvalitetsrevisioner och
kontroller för att upptäcka avvikelser eller behov
av förbättring och fastställa förbättringsåtgärder.

Driva på ständiga förbättringar
• Föra en aktiv dialog med våra kunder, konsumenter, gäster och andra intressenter och ta
hänsyn till deras förväntningar i vår verksamhet
och vid utveckling av vårt QEHS-arbete.
• Identifiera områden i vår affärsverksamhet som
har stor inverkan på QEHS, hantera våra QEHS-

Involvera alla
• Ta itu även med indirekta effekter genom att uppmuntra vår leveranskedja, våra kunder och våra
konsumenter att agera ansvarsfullt gällande QEHS.
• Göra interna och externa intressenter medvetna
om kraven som ställs i denna policy.

Öppen kommunikation
• Vi uppmuntrar öppen och ärlig kommunikation,
både internt och externt, för att kunna identifiera
risker och möjligheter, agera snabbt vid avvikelser
och säkerställa utmärkt kvalitet i alla våra processer.
• Vårt samarbete grundar sig på förtroende och 		
respekt.
• Säkerställa att QEHS-programmen dokumenteras.

