ADVECTAS HÅLLBARHETSPOLICY
- Excellence in our decisions
Advectas har definierat hur vi ska arbeta med hållbarhet i vår verksamhet. Som grund för arbetet ligger vår vision, affärsidé samt
varumärkeslöfte. Målgrupperna för vårt hållbarhetsarbete omfattar våra kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och övriga intressenter samt samhället vi verkar i. Advectas är ett självständigt
och oberoende företag och vår hållbarhetspolicy avser alla våra
verksamheter, idag finns vi i Sverige, Norge och Danmark. Vi anser
att hållbarhet är en viktig strategisk fråga och vår ambition är att vår
verksamhet ska bedrivas så att den är långsiktigt hållbar, både ur
ett miljömässigt, samhällsekonomiskt och socialt perspektiv.
Hållbarhet för Advectas handlar om de dagliga beslut vi fattar i vår verksamhet - Excellence in our decisions. Advectas motto är ”Excellence in
your decisions”, vilket kortfattat innebär att vår kund ska ha bästa möjliga
förutsättningar att fatta rätt beslut i rätt tid. Med ”Excellence in our decisions” riktar vi fokus inåt organisationen. I det dagliga arbetet på Advectas
ska vi alla sträva efter att fatta kloka beslut som bidrar till ett hållbart samhälle. Kloka beslut innefattar alltifrån att vi aktivt jobbar med återvinning på
våra kontor till att vi gemensamt ser till att Advectas är en jämställd och bra
arbetsplats, partner och leverantör för alla.
Advectas hållbarhetsarbete delas upp i tre huvudområden - ekonomiskt,
socialt och miljömässigt ansvarstagande. Utgångspunkten är att prioritera
de områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad och att göra detta
tankesätt till en naturlig del av vår affär. Advectas hållbarhetspolicy ligger
till grund för vårt hållbarhetsarbete som ständigt utvecklas. Därför uppdateras också vår policy löpande.
HUR VI UPPNÅR EXCELLENCE IN OUR DECISIONS
Ekonomiskt ansvarstagande och affärsetik
Advectas vision är “Our vision is to make all our clients outstanding in their
businesses through wise decisions”. Vår affärsidé är att sälja skräddarsydda
beslutsstödslösningar som bidrar till att beslutsfattare på alla nivåer ska ha
rätt förutsättningar att fatta rätt beslut. Därmed agerar vi även som katalysator för hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt.
Affärsetiks medvetenhet är ett krav i vår kontakt med olika verksamheter
och samhällsfunktioner. Vi ska följa gällande lagstiftning men lika viktigt

är det att tillämpa våra etiska riktlinjer och att tillämpa god affärssed. Våra
medarbetare ska alltid uppträda på ett affärsmässigt korrekt och professionellt sätt. Vi tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller
missbruk av marknadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten
en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.
Vi värnar också om såväl extern som intern integritet och när vi behandlar
personuppgifter eller annan viktig information vidtas lämpliga åtgärder för
att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.
Socialt ansvarstagande
Våra medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, såväl på
våra egna kontor som i de miljöer där våra medarbetare utför uppdrag. Vi
ska erbjuda en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren. Vi vill att våra medarbetare ska vara
friska och utvecklas, därför har alla chefer högt satta medarbetarmål med
välmående, friskvård, medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och kompetensutveckling på sin agenda
Vi bidrar till välgörenhetsprojekt och samhällsnyttiga lösningar på olika sätt.
Vi har bland annat tagit initiativet till att bjuda in till ett kvinnligt nätverk där
syftet är att få fler kvinnor att bli inspirerade att börja jobba med IT eftersom
kvinnor är underrepresenterade i vår bransch. Vi bedriver ett ideellt arbete
på Sjöräddningssällskapet samt uppmuntrar och stödjer initiativ från medarbetare som vill bidra till positiv samhällsutveckling.
Miljömässigt ansvarstagande
Advectas ska värna om miljön för nuvarande och kommande generationer
genom att i vår egen verksamhet begränsa negativ miljö- och klimatmässig
påverkan i så stor omfattning som möjligt och genom att använda lämpliga
produkter och tjänster, följa lagar och regler samt ställa krav på våra leverantörer. Vi kan varje dag påverka genom källsortering, energiförbrukning,
produktval och hur vi reser. Vi vill på ett påtagligt sätt kontinuerligt påverka
vår miljö i en positiv riktning såväl inom företaget som ute i samhället genom t ex temadagar och hållbarhetsutmaningar.
Kompletterande dokument
Advectas hållbarhetspolicy kompletteras av Advectas företagspolicy och
personalhandbok.

