Utgåva 1

Personalpolicy
Vår arbetsplats
Goda och stimulerande arbetsförhållanden är förutsättningen
för att vara en attraktiv arbetsgivare där välmående personal
utvecklar företagets konkurrenskraft. Arbete inom CW
Lundberg ska alltid kunna utföras utan risk för sjukdom,
skador eller annan ohälsa orsakad av arbetet. Vårt ansvar och
engagemang sträcker sig också utanför arbetsplatsen och
arbetstiden. Vi vill verka för en god hälsa och god livskvalitet
(fysiskt och mentalt) för vår personal. Varje enskild person
inom organisationen är viktig och har ett ansvar att
kontinuerligt uppmärksamma:



när vi inte ”lever som vi lär”
förbättringsmöjligheter och brister

Genom positiv samverkan och gott medarbetarskap har vi alla
ett gemensamt ansvar till välmående kollegor och förbättrade
arbetsförhållanden.

Hälsa och säkerhet
 Fastslagna rutiner och instruktioner ska följas.
 Tillbud och olycksfall uppmärksammas, dokumenteras,
analyseras och orsaker åtgärdas.
 Vi stödjer och uppmuntrar hälsofrämjande initiativ från
personalen som riktar sig till hela företaget.
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Jämställdhet
 Alla behandlas likvärdigt utifrån samma värde, rättigheter,
möjligheter, skyldigheter oavsett t.ex. ålder, trosuppfattning,
sexuell läggning, kön, etnicitet mm.
 Vi bemöter varandra med respekt och öppenhet.
 Trakasserier och handlingar som upplevs vara kränkande
accepteras ej.
 Vid händelse där någon diskrimineras eller blir
kränkt/misstänks bli kränkt ska man agera direkt och/eller
genom att i efterhand informera
skyddsombud/arbetsledning/ VD om vad som skett.
 Lönesättningen är individuell utifrån arbetsuppgifter och
dess resultat.
Alkohol och droger
 CW Lundberg är en alkohol- och drogfri arbetsplats.
 Vid misstanke om alkoholmissbruk eller droganvändning
kommer företaget agera för att kunna hjälpa personen
komma ur sitt missbruk.
 Vid företagsaktiviteter utanför arbetstid där alkohol
förekommer ska dessa präglas av ”måttlighet” och
alkoholfria alternativ ska uppmuntras/förespråkas.
 Företaget har rätt att alkohol-/drogtesta personal.
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