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Verksamhetspolicy
Industrikyla AB i Skara med lokalkontor i Göteborg och Borlänge utför tjänster samt säljer produkter inom
industrikyla med fokus på anläggningar med Ammoniak NH3 som köldmedium. Våra tjänster består i service,
installationer samt konsultarbeten inom industriella kylanläggningar.
I varje kunduppdrag arbetar vi utifrån att det vi levererar skall under hela livscykeln begränsa miljöbelastningen samt
hålla högsta kvalitet.
Vi skall ha en process ständigt i arbete som driver oss att förbättra vår leverans till kund med avseende på kvalitet,
tillförlitlighet, miljö, energi och driftsäkerhet samt med hänsyn till riskminimeringar såsom brand och andra
exceptionella händelser, t.ex. ammoniakläckage.
Industrikyla AB arbetar ständigt för en god arbetsmiljö, där alla medarbetare känner sig välmående såväl när de går
till som från arbetet. Vi har och skapar en inkluderande miljö där varje medarbetar skall känna att just hen kan
påverka både på kort och lång sikt. Vi accepterar inte någon form av diskriminering pga. religion, etniskt ursprung,
hudfärg, kön, fysisk förmåga, sexuell läggning eller annat som kan upplevas som särskiljande.
Vi ser till alla medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten.
En mångfald skapar dynamik i personalgruppen vilket ger perspektiv och impulser till nya tankar och idéer.
Vi skall i alla led tänka på sparsamhet av ändliga resurser och undvikande av material och metoder med miljörisker
samt i mesta möjligaste mån alltid välja naturliga köldmedier med minsta tänkbara miljöpåverkan.
Vi prioriterar inköpskanaler där vi ser en samstämmighet i vårt synsätt på medarbetare, miljö, hållbarhet och
energieffektivitet.
Industrikyla AB´s anställda följer i sin dagliga verksamhet de lagar och andra tillämpliga krav som gäller för företagets
arbetsmiljö och påpekar eventuella brister. Vi säkerställer alla medarbetares kompetens inom lagar & förordningar
genom utbildningar och interna möten.
Vi tar ett socialt ansvar bla. genom att vi är aktiva inom olika lokala föreningar och aktiva hos lokala
utbildningsinstanser både genom vårt deltagande på plats och vår vilja att ta in i den dagliga verksamheten
praktikanter eller elever under LIA perioder.
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