Miljøpolitik
Ce-Tec A/S forpligter sig til at udvise ansvarlighed over for miljøet, og anser det som en fordel for alle
parter at fokusere på bæredygtige løsninger. Ved at inddrage medarbejdere og bruge ressourcer på at
håndhæve bæredygtige løsninger, er det virksomhedens opfattelse, at en række fordele opnås:
•
•
•
•
•

Besparelser ved at reducere energiforbrug og vandforbrug.
Reduktion af miljøbelastning.
Reduktion af spild.
Optimering af effektiviteten og kvaliteten af de respektive delprocesser og det endelige
serviceprodukt.
Optimering af konkurrencedygtighed.

Ce-Tec A/S er overbevist om at en effektiv miljøindsats fremadrettet endvidere vil ruste os positivt til at:
•
•
•
•

Møde kundernes og samarbejdspartners forventninger om sociale og miljøvenlige standarder.
Tilegne sig investorers og lokalsamfundets respekt.
Være på forkant med miljølovgivningen og arbejdsvilkår.
Være attraktiv i øjnene på potentielle nye medarbejdere.

Affaldshåndtering og genbrug
-

Korrekt håndtering af affald jf. myndighedernes retningslinjer, som også inkluderer håndtering af
genanvendelige og miljøbelastende materialer (f.eks. batterier, printpatroner).
Etablering af genbrugsstationer tilpasset aktuelle relevante affaldstyper.
Yderligere information kan findes under "affaldssortering og bortskaffelse af affald”

Energiforbrug
-

Implementering af energibesparende teknologi (f.eks. computerskærme, desktops, lamper,
køkkenartikler mm.).
LED-belysning for at reducere energiforbruget.
Reduktion af brugen af papir ved at indføre elektronisk dokumentation.
Ved brug af timere, sigter Ce-Tec A/S efter at holde strømforbruget på et minimum.
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-

Informerer medarbejdere om hensigtsmæssig adfærd i forhold til ressourceforbrug (f.eks. strøm,
varme og vand).

Gennemsigtighed og kontinuerlig opdatering af miljøpolitik
Det betyder meget for Ce-Tec A/S, at miljøpolitikken klart bliver formidlet ud til alle medarbejdere og andre
interessenter. Det gøres ved at informere medarbejdere og henvise til relevante dokumenter på https://cetec.sherlockapp.dk/. Eksterne interessenter kan tilgå miljøpolitikken på hjemmesiden under Code of
conduct, hvor man ligeledes kan tilgå politikker om arbejdsforhold og etik.
Væsentlige data samles og vurderes løbende og indgår i den årlige ledelsesevaluering.
Derudover vil Ce-Tec A/S kontinuerligt følge med udviklingen og løbende investere i bæredygtige løsninger i
forsøget på at forbedre resultatet på miljøområdet.
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