Verksamhetspolicy
Skyab AB är ett personligt och
serviceinriktat företag som hyr ut
liftar för inom- och utomhusbruk,
ställningar samt utrustning för
arbetsplatsetablering mm. Vi
erbjuder även utbildningar inom
våra områden, som t ex liftkurser,
fallskyddsutbildningar mm. Läs mer
om oss, vårt sortiment och våra
utbildningar på www.skyab.se.

Arbetsmiljö & medarbetare

Kvalitet & kundfokus

Miljö & hållbarhet

Hos oss på Skyab AB ska alla känna
arbetsglädje och arbeta säkert! Alla
medarbetare ska vara kompetenta
och engagerade i sitt arbete och väl
insatta i rutiner och arbetssätt.

Hos oss på Skyab AB ska alla kunder
känna sig sedda och betydelsefulla!
Vi ska vara ett kompetent
uthyrnings- och utbildningsföretag
som sätter kundens behov i centrum!

Hos oss på Skyab AB ska vi sträva
efter att åstadkomma så liten
negativ miljöpåverkan som möjligt
genom kompetenta medarbetare
med god miljökännedom!

Vi ska säkerställa att:

Vi ska säkerställa att:
… alla kunder upplever hög service
och ett trevligt bemötande

Vi ska säkerställa att:

… alla medarbetare känner till sitt
eget och andras ansvar

Vi på Skyab AB arbetar aktivt med
att förbättra vår verksamhet, våra
medarbetare och våra arbetssätt.
För oss är det viktigt att värna om
våra kunders önskemål, arbeta för
långsiktiga relationer till både
kunder, medarbetare och andra
intressenter samtidigt som vi
säkerställer hållbara arbetssätt för
miljön.

… alla känner till riskerna med vårt
arbete och hur dessa ska hanteras
för att arbeta säkert

… våra uthyrningsprodukter är säkra,
underhållna och kontrollerade

Att följa lagar och andra tillämpbara
krav ser vi som självklart. Alla våra
medarbetare ska alltid veta vad som
gäller.

… vi respekterar och behandlar
varandra lika, oavsett kön, ålder,
funktionshinder, sexuell läggning,
religiös eller etnisk tillhörighet

Att rapportera in avvikelser och
förbättringsförslag är alla
medarbetares ansvar och en viktig
förutsättning för vår utveckling och
strävan efter att vara alla kunders
förstahandsval.

… alla medarbetare erbjuds
friskvårdsbidrag och utvecklingsmöjligheter utifrån sina personliga
förutsättningar

… alla tillbud och olyckor alltid
rapporteras in, hanteras, och att
förebyggande åtgärder vidtas
… våra medarbetare känner sig
delaktiga och ges möjlighet till
samverkan vid beslut

… våra utbildningar är professionella
och relevanta
… våra leveranser utförs på rätt sätt,
i rätt tid och till rätt plats
… alla våra kunder vill
rekommendera oss till andra

… vi har kartlagt vår verksamhet,
dess miljöpåverkan och den
miljölagstiftning som vi berörs av
… vi i första hand väljer miljövänliga
produkter som bränsle i fordon, för
rengöring och vid andra situationer
där kemikalier inte kan undvikas
… våra produkter och avfall i största
möjliga utsträckning återvinns och
återanvänds
… våra transporter av liftar, annan
utrustning liksom servicearbeten
som utförs utanför våra egna lokaler
planeras på ett effektivt sätt
… vi utför service och underhåll på
maskiner och utrustning för att
säkerställa dess hållbarhet över tid
… alla våra medarbetare har god
kännedom om vårt miljöarbete

Skyab AB är ISO9001 & ISO14001 certifierade
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