Arbetsmiljöpolicy
Vi tar hand om våra medarbetare. Vi agerar, arbetar, lyckas och firar som ett. Alla här är
handplockande, unika individer som bidrar genom sin kompetens och person. Därför är det
så viktigt för oss att hitta, attrahera, behålla och utveckla medarbetare som är rätt för oss.
Människor som arbetar hårt tillsammans för att nå våra gemensamma mål.
Vi tror på allas balans i livet och att medarbetare som mår bra presterar bra och att det görs
bäst i ett öppet och inkluderande företagsklimat. Vi strävar därför efter att skapa en
arbetsmiljö där alla medvetet hanterar hälsorisker och där alla medarbetare erbjuds
förutsättningar att bibehålla eller förbättra sitt fysiska och mentala välbefinnande.
Vi undersöker och riskbedömer regelbundet och vid förändringar såväl vår fysiska som vår
organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta för att kunna vidta åtgärder som behövs för
att skapa och fortsätta erbjuda en bra och attraktiv arbetsplats.
Vi värdesätter kontinuerlig utveckling och alla medarbetare har en egen
kompetensutvecklingsplan.
En bra arbetsmiljö är ett resultat av samtliga medarbetares insats och något som alla aktivt
behöver bidra till. Det är alltså inte bara ett chefsansvar utan allas ansvar.
Att arbeta på Hermansson & Co:









Alla som arbetar här utgör tillsammans Hermansson & Co.
Vi är affärsdrivna och fokuserar på att utveckla och behålla lönsamma samarbeten
med våra partners och våra kunder.
Vi får och förväntas ta mycket ansvar, och vi har stor frihet att utforma vår egen
arbetssituation.
Vi tar aktivt vara på personliga styrkor, och kompletteras av varandras olikheter.
Här kombinerar vi teamwork med individuella prestationer. Personlig
spetskompetens gör skillnad, men att komma i mål är en laginsats.
Vi investerar i våra medarbetare, eftersom vi vet att personlig utveckling är lönsamt
för båda parter.
Hos oss är det högt i tak och korta beslutsvägar, vilket gör kommunikationen rak och
tydlig.
Stämningen är högpresterande men avslappnad. Vi har kul tillsammans på jobbet.
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