Verksamhetspolicy
ACX Logistics är ett speditionsföretag där en stor del av verksamheten är inriktad på transporter inom bygg, industri och handel. Vi utför
även 3PL- tjänster åt företag i Norden. Vi har som mål att optimera allt från logistikupplägg till driftkostnad för att generera det bästa
möjliga priset för kunden, och för oss.
Vi som arbetar inom ACX Logistics ser det som en självklarhet att vara en del i samhällets arbete för en hållbar utveckling. Genom att arbeta
systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö lever vi upp till de lagar, krav och förväntningar som ställs på oss. Som stöd i vårt arbete finns
mål och planer som tagits fram efter företagets visioner som gäller övergripande för hela verksamheten:
•

Ständig förbättring
ACX Logistics strävar efter utveckling och att hela tiden bli bättre, både som arbetsgivare och samarbetspartner. Vi har en
trygg arbetsmiljö där medarbetarna är vår viktigaste resurs för att kunna leverera tjänster med hög kvalitet. Vår
verksamhetsutveckling sker på ett hållbart sätt och vi kan lova att vi följer gällande lagstiftning. Vi utreder regelbundet de
risker vår verksamhet står inför och vi är lyhörda för vad andra tycker om oss, på så sätt kan vi planera vilken inriktning vår
utveckling ska ta.

• Minimera miljöpåverkan
Nyckeln i ACX Logistics vision är att arbeta så resurseffektivt som möjligt, både för att minimera kostnader och för att
begränsa belastningen på planeten. Genom att förbättra metoder och tekniker strävar vi efter att ständigt minska utsläppen
från verksamheten. ACX Logistics vill i största möjliga mån ställa miljökrav på externa leverantörer och samarbetspartners
för att minimera miljöpåverkan i hela verksamhetens produktionskedja.
•

Öppenhet
ACX Logistics värdesätter relationerna vi har med kunder och övriga intressenter högt. Vi strävar efter att kunna fastställa
deras krav och förväntningar på oss så vi kan arbeta för att möta dem. Vi vill vara ett transparent företag, därför
kommunicerar vi mycket av vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det som inte kommuniceras externt finns
dokumenterat och tillgängligt internt. Med öppen kommunikation vill vi lösa branschgemensamma problem och utvecklas på
ett smartare sätt.

• Höja kompetensnivån
ACX Logistics vill uppnå en genomgående hög kompetensnivå. Vi gör det genom att ha ett tydligt och prestigelöst ledarskap
som skapar rätt förutsättningar för alla medarbetare. Samtliga på företaget arbetar enligt vårt ledningssystem och har
tillräckliga kunskaper inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt tillhörande rättigheter och skyldigheter. Våra medarbetare
utvecklas genom att utbildas kontinuerligt samt genom den öppna dialog vi har på arbetsplatsen som skapar delaktighet
genom verksamhetens alla nivåer och funktioner.
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