Miljöpolicy

Miljöpolicyn inbyggd i affärsidén
Vår grundtanke är att aktivt arbeta med miljöarbetet i det dagliga arbetet och vi har byggt in miljötänkandet i vår affärsidé:

“Vi ska utveckla verktyg och metoder som gör det enklare, effektivare och roligare att både driva, styra och arbeta på tjänsteföretag
i allmänhet och inom kreativa branscher i synnerhet. Detta ska vi
göra genom enkelhet och användarvänlighet i alla led från första
kontakten till daglig support. I allt vi gör ska vi sträva efter att mekanisera, automatisera och digitalisera för att få maximal lönsamhet och minimal miljöpåverkan.”
Miljöarbetet bedrivs aktivt inom flera områden. Vi försöker minska användandet av ändliga resurser
samt välja miljövänliga alternativ. På så sätt minskas successivt behovet av återanvändning.

Heldigitalt flöde minskar miljöpåverkan
Från och med ADJob 4.3 levererar vi allt digitalt. Programvaror, uppdateringar och handböcker. Där
det så är möjligt kommer även marknadsföringen att vara heldigital. Indirekt minskar detta behovet
av frakter, emballage, energi och användandet av ändliga resurser som t ex papper och drivmedel.

Miljövänliga alternativ
Affärsresor görs via kollektivtrafik när det är lämpligt. I de fall vi kör med bil är utsläppen av CO2
under 140 g per km. Nästan allt papper vi förbrukar är Cyclus som är gjort av 100% returpapper. I
övrigt ställs vi sällan inför val där miljöpåverkan har en stor betydelse p g a vår verksamhets art.

Återvinning eller miljöfarligt avfall
I vår verksamhet bildas mycket litet avfall och i de fall det finns en bra kanal för återvinning eller om
avfallet är miljöfarligt, källsorterar vi.

Certifiering
Det pågår ett internt arbete med miljö- och kvalitetsäkring enligt riktlinjerna för ISO 9001 och FR
2000 och målsättningen på sikt är en certifiering. I detta arbete kommer vi att bygga in miljöarbetet
som en självklar del. Därför och med hänsyn till vår i det närmaste obefintliga miljöpåverkan har vi
inga planer på en separat miljöcertifiering.
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