Hållbarhetspolicy

Materia AB
Vår affärsidé är: Materia utvecklar, tillverkar och marknadsför möbler och inredningsdetaljer för det offentliga rummet. Grunden för vår verksamhet är produkter
med välstuderade funktioner och hög teknisk kvalitet, i ett nutida formspråk.
Vårt arbete grundar sig på en förståelse för materialen och produkterna som vi arbetar med för att utveckla och förädla hållbara lösningar. Vare sig det är en möbel
eller en tjänst, så arbetar vi för en hållbar utveckling med ständiga förbättringar
och en planerad utveckling. Vi strävar efter att skapa en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra kunders och intressenters behov, omsorg om vår miljö,
människorna vi påverkar och en sund ekonomi.
Materias hållbarhetsstrategi är framtagen utifrån våra grundvärderingar och våra
mål. För att säkerställa fortsatta framgångar i vårt arbete att nå en långsiktig hållbarhet ska vi fortsätta vara:
Innovativa
Nytänkande och innovation innebär att vi vågar vara annorlunda och vågar göra
det ingen annan har gjort.
Kommunikativa
Vi är kommunikativa, genom en öppen och kontinuerlig dialog gällande företagets
hållbarhetsarbete och åtaganden, både internt och med externa intressenter.
Ansvarstagande
Vi uppfyller eller överträffar lagkrav och andra krav relaterade till vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar för goda arbetsförhållanden genom hela vår värdekedja för att
skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö som minimerar skador och ohälsa.
Kompetenta
Vi ökar och förnyar vår kompetens för att säkerställa efterlevnad av vår policy, att
fastställda mål uppnås och att våra rutiner följs och utvecklas. Vi skapar produkter
och tjänster av hög kvalitet och med låg miljöpåverkan.
Förebyggande
Förebyggande innebär för oss att vi identifierar och förebygger alla oönskade
effekter, risker och beteenden och åtgärdar problemet vid källan. Vi förbättrar vår
arbetsmiljöprestanda genom att förhindra förorening, minska avfall och använda
våra resurser på ett effektivt sätt.
						
Note: Inom dessa eller andra närliggande områden kan det finnas tillägg i form av riktlinjer, strategier och/eller handlingsplaner.

