
Ventim AB
Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicyn omfattar alla 

medarbetare, styrelse och alla delar av 

Ventims verksamhet, såväl förvaltning, 

försäljning, och utveckling.

SYFTE

Det huvudsakliga syftet med policyn är att 

sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet på 

Ventim ska bedrivas i enlighet med det 

koncernövergripande arbetet. Arbetet ska 

bidra till en hållbar utveckling och vara en 

integrerad och naturlig del i verksamheten 

som bygger på delaktighet och 

engagemang.

Åtaganden

En ansvarsfull leverantörskedja
Ventim kontrollerar att samtliga produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Lagar, regler och hög affärsetik ska uppfyllas 
genom hela värdekedjan. Det finns en framtagen uppförandekod som kommuniceras med våra leverantörer vid nya 
upphandlingar, samarbeten eller likande. Fokus på: 
 Krav vi ställer på våra leverantörer samt hur de efterlevs
 Uppmuntra och främja hållbar utveckling.

Ett hållbart kundmöte 
Alla våra medarbetare som möter våra kunder ska kunna hjälpa och guida kunden till hållbara val och lösningar. Vi har en 
viktig roll att utbilda alla våra kunder i kvalitet och underhåll så att de gör smarta val i produkter med lång livslängd. 
Framöver kommer ett fokus vara på att höja medvetenheten kring hållbarhetsfrågor internt samt att tydligare hålla en 
dialog med våra kunder för att följa upp utveckling kring hållbarhet och vårt eget varumärke. Fokus på:
 Hållbar konsumtion och produktion
 Förvaltning och hantering 

Attraktiv och hållbar arbetsgivare
På Ventim är det viktigt att vi erbjuder ett stimulerande arbete, en trygg och inbjudande arbetsmiljö. Tillsammans verkar vi 
för att våra medarbetare mår fysiskt och psykiskt bra och känner gemenskap, arbetsglädje och meningsfullhet. Fokus på:
 Säkerställa god hälsa och säkerhet 

 Främja idéer och initiativ från era anställda
 Rekryteringsprocesser och ombordstigning
 Internutbildningar
 Policys och uppförandekod för medarbetare 

Att säkerställa efterlevnad av lagar och regler samt hög affärsetik
Uppförandekoden och våra affärsetiska riktlinjer definierar hur medarbetare, samarbetspartners och speditörer förväntas 
leva upp till Ventims policy och riktlinjer för hur vi ska agera och bedriva verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 Produkter med hög kvalitet 
 Bra arbetsvillkor
 ISO certifieringar  
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