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Verksamhetspolicy
Bygg Rosen AB är ett familjeägt företag som utför tjänster inom byggnation och fastighets- och
byggservice, främst till företagskunder. Vi är certifierade enligt ledningssystemet ISO 9001:2015 och
ISO 14001:2015, som säker ställer vårt kvalitets och miljöarbete. Vi har även R-licens
(rekommenderat företag) som innebär att det finns bla en policy som reglerar etik, moral och
kvalitets aspekter samt att det genomförs återkommande oberoende granskning. Vår fokus är hög
etik och moral i alla sammanhang. I vissa projekt förekommer inhyrd personal och/eller
underentreprenörer. Dessa styr vi genom att kommunicera och följa upp kundkrav och lagkrav.
Högsta ledningen utgörs av företagets ägare. Det finns även en policy vad gäller alkohol och droger
samt hantering av personuppgifter i företaget.
Kvalitetspolicy: Kundfokus och Kompetens
Vi är måna om att göra ett bra jobb och hålla våra byggtider. Det tillsammans med vårt engagemang
och serviceanda bygger personliga och långvariga kundrelationer. Personalen är vår viktigaste resurs
och deras kompetens samt egenkontroller och slutkontroller garanterar ett professionellt
utförande. I våra uppdrag verkar vi som ett lag tillsammans med leverantörer och andra
entreprenörer. Vi följer lagar och krav och utvecklar vår verksamhet genom ständiga förbättringar.
En god lönsamhet i företaget garanterar långsiktig utveckling och trygghet.
Arbetsmiljöpolicy: Ansvar och Analyser
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Tillsammans arbetar vi systematiskt med att ständigt
förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador och förebygga kränkande särbehandling. Vi sätter
säkerheten först genom att göra riskanalyser samt ha god kunskap om lagar och föreskrifter. På våra
arbetsplatser bidrar alla genom att hålla god ordning och se till att säkerhetsanordningar fungerar
och skyddsutrustning används innan man påbörjar arbetet.
Miljöpolicy: Medvetenhet och Minskad miljöpåverkan
Vid genomförande av uppdrag ska materialval, transporter och avfallshantering planeras med
miljöhänsyn. Buller och olägenhet för omgivningen ska undvikas. Vi uppfyller lagar och föreskrifter
och ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners Genom att utvecklar vårt miljöarbete genom ständiga förbättringar minskar vi verksamhetens negativa påverkan på miljö.

