MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY SMI
Stena Metal International AB är ett bolag i Stena Metall-koncernen som säljer järn-, metall-, och
rostfritt skrot, med fokus på material som insamlats och bearbetats inom koncernen. Genom vårt
kunnande och engagemang verkar vi för att varje kund ska få rätt material för just sina behov, och
bygger därigenom långsiktiga kundrelationer med en gemensam strävan mot ständiga förbättringar,
och ett samarbete som är enkelt, tryggt och utvecklande. Vår ambition är att vara kundens första val.
Stena Metal International AB arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet genom att
leverera hög kvalitet i både produkter och tjänster, bidra till minskad miljöpåverkan, samt skapa en
sund och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.
Vi värnar om miljön genom att beakta ett livscykelperspektiv i de aktiviteter, produkter och tjänster
som utgör vår värdekedja. För oss är det självklart att uppfylla eller överträffa lagstiftning, tillstånd,
och övriga bindande krav som ställs på verksamheten. Miljö- och arbetsmiljömål sätter vi utifrån en
önskan om att förbättra vår miljöprestanda och skapa en ännu säkrare arbetsmiljö. Målen följs upp
på regelbunden basis i vårt ledningssystem och utvärderas kontinuerligt i syfte att uppnå ständig
förbättring.
Vi skapar en säker och attraktiv arbetsmiljö genom att aktivt verka för en fysisk, psykisk och socialt
sund och utvecklande arbetsplats. Det gör vi genom att kartlägga vår arbetsmiljö, förebygga och följa
upp eventuella risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Vi är övertygade om att goda
arbetsförhållanden uppnås genom att arbeta med ständiga förbättringar samt se till att alla
medarbetare har den kompetens som behövs för att med trygghet kunna utföra sina arbetsuppgifter.
På Stena Metal international vill vi tro att alla olyckor kan förhindras, ingen skall behöva fara illa eller
skadas i sitt arbete.
Arbetsmiljön utformas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Alla medarbetare har
möjlighet och ansvar för att bidra till en positiv arbetsmiljö.
Lika viktigt som att vi på SMI arbetar för en hållbar miljö- och arbetsmiljö, lika viktigt är det att våra
kunder och leverantörer gör det samma. Genom leverantörs- och kundutvärderingar säkerställer vi
att våra samarbetspartners vilar på samma värdegrund som oss.

