
ADVECTAS BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK
- Excellence in our decisions
Advectas har defineret, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i 
vores virksomhed. Grundlaget for vores arbejde ligger i vores vision, 
forretningskoncept og med varemærke. Målgrupperne for vores ar-
bejde med bæredygtg inkluderer vores kunder, ansatte, ejere, le-
verandører og andre interessenter såvel som det samfund, som vi 
opererer i. Advectas er en selvstændig og uafhængig virksomhed og 
vores bæredygtighedspolitik gælder for alle vores aktiviteter, i dag er 
vi i Danmark, Sverige og Norge. Vi mener, at bæredygtighed er et vig-
tigt strategisk spørgsmål, og vores ambition er at vores virksomhed 
skal drives, så den er bæredygtige på lang sigt, både fra et miljømæs-
sigt synspunkt, samfundsøkonomiske og sociale perspektiv. 

Bæredygtighed handler for Advectas om de daglige beslutninger, vi træffer 
i vores forretning - Excellence in our decisions. Advectas motto er “Excel-
lence in your decisions”, hvilket kort sagt betyder, at vores kunder skal have 
de bedst mulige betingelser for at tage den rigtige beslutning på det rigtige 
tidspunkt. Med ” Excellence in our decisions” retter vi fokus indad i virksom-
heden. I det daglige arbejde hos Advectas skal vi alle stræbe efter at tage 
kloge beslutninger, der bidrager til et bæredygtigt samfund. Kloge beslut-
ninger inkluderer alt fra at arbejde aktivt med genbrug på vores kontorer til 
i fællesskab at sikre, at Advectas er en lige og god arbejdsplads, partner og 
leverandør for alle.

Advectas arbejde med bæredygtighed er opdelt i tre hovedområder - økon-
omisk, socialt og miljømæssigt ansvar. Udgangspunktet er at prioritere de 
områder, hvor vi har størst muligheden for at gøre en forskel og gøre denne 
tankegang til en naturlig del af vores forretning. Advectas bæredygtighed-
spolitik danner grundlaget for vores arbejde med bæredygtighed, der kon-
stant udvikles. Derfor opdateres vores politik også konstant.

HVORDAN OPNÅR VI EXCELLENCE IN OUR DECISIONS

Økonomisk ansvar og forretningsetik  
Advectas vision er ” Our vision is to make all our clients outstanding in their 
businesses through wise decisions ”. Vores forretningskoncept er at sælge 
skræddersyede løsninger til beslutningsstøtte, der hjælper beslutningstag-
ere på alle niveauer til at have de rette betingelser, for at tage den rigtige 
beslutning. Således agerer vi også som katalysator for bæredygtig økono-
misk udvikling og vækst.

Bevidsthed om de forretningsmæssige etiske aspekter, er et krav i vores 
kontakt med forskellige virksomheder og sociale funktioner. Vi skal over-
holde gældende lovgivning, men det er lige så vigtigt at anvende vores 
etiske retningslinjer og anvende god forretningsskik. Vores medarbejdere 
skal altid opføre sig på en kommercielt korrekt og professionel måde. Vi 
tillader ingen form for prissamarbejde, karteldannelse eller misbrug af 
markedsdominans og i alle dele af virksomheden bruges korrekt og om-
fattende konkurrence inden for bud, udbud, og indkøb. Vi beskytter både 
ekstern og intern integritet, og når vi behandler personlige data eller andre 
vigtige oplysninger, træffes der passende foranstaltninger for at forhindre 
uautoriseret adgang, spredning, ændring eller ødelæggelse.

Social ansvarlighed
Vores medarbejdere har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, både på vores 
egne kontorer og i de miljøer, hvor vores medarbejdere udfører opgaver. Vi 
vil tilbyde en arbejdsplads, der er kendetegnet ved  lighed, mangfoldighed 
og respekt for den enkelte medarbejder. Vi vil have vores medarbejdere skal 
være sunde og kunne udvikle sig, derfor har alle ledere sat høje medar-
bejdermål med velvære, medarbejdersamtaler, opfølgningstale og kompe-
tenceudvikling på deres dagsorden. Vi bidrager til velgørenhedsprojekter 
og samfundsnyttige løsninger på forskellige måder. Vi har blandt andet har 
taget initiativ til at invitere til et kvindeligt netværk, hvor målet er at få flere 
kvinder til at blive inspireret til at begynde at arbejde med IT, fordi kvinder 
er underrepræsenteret i vores branche. Vi udfører frivilligt arbejde på Naval 
Rescue Society og opmuntrer og støtter initiativer fra medarbejdere, der øn-
sker at bidrage til positiv social udvikling.

Miljøansvar
Advectas vil beskytte miljøet for nuværende og kommende generationer, 
ved at vores egen virksomhed begrænser den negative miljø- og klimapå-
virkning i videst muligt omfang og ved at bruge passende produkter og tje-
nester, følge love og forskrifter og stille krav vores leverandører. Det kan vi 
påvirke hver dag gennem sortering, energiforbrug, produktvalg og hvordan 
vi rejser. På en konkret måde ønsker vi løbende at påvirke vores miljø i en 
positiv retning både inden for virksomheden og ude i samfundet gennem for 
eksempel temadage og bæredygtighedsudfordringer.

Understøttende dokumenter 
Advectas bæredygtighedspolitik leveres via Advectas firmapolitik og per-
sonalehåndbog.


