CSR POLICY
AFFÄRSETIK
Järven Health Care med samtliga medarbetare skall:
• Följa lagar och bestämmelser som gäller i de länder där vi verkar.
• Ska behandla alla nuvarande och potentiella affärspartner rättvist och fördomsfritt.
• Bedriva verksamhet med iakttagande av god affärssed.
• Erbjuder, utlovar, efterfrågar, kräver eller accepterar inte mutor eller andra otillbörliga förmåner för att
behålla en kund, säkra en affär eller påverka myndighetsbeslut eller agerande.
• Har en korrekt bokföring och medverkar inte aktivt eller medvetet till skatte- och/eller miljöbrott.
• Följer rekommendationer som är branschstandarder.
MILJÖ
Vårt miljöarbete har rönt stor uppskattning och vi arbetar oupphörligt med att finna material som ger
minsta möjliga miljöbelastning. Det har resulterat i att vi kan erbjuda en god rådgivning till våra kunder
för att möta alla behov.
Järven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöarbete. Vi eftersträvar att alltid
använda material och produkter med minsta möjligt miljöavtryck. Järven Health Care är ansluten både
till REPA-registret samt El-kretsen AB och uppfyller därigenom sitt producentansvar. Vi har även en
fullständig livscykelanalys på våra Lentexmadrasser.
SOCIALT ANSVAR
Järven Health Care ska under inga omständigheter använda sig av tvångsarbete eller barnarbete. Vi ska
inte köpa produkter eller tjänster som direkt eller indirekt producerats med barnarbete och undviker
affärer med företag som bryter mot ILO:s riktlinjer för barn- och ungdomsar-bete samt FN:s
barnkonvention, artikel 32.
Vi strävar alltid efter att ha nöjda medarbetare och likabehandling. Vi står för gemenskap, lojalitet och
respekt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och för varandra. Vi ska inte diskriminera
någon på grund av kön, religion, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla
medarbetare skall ges utrymme att växa.
I vårt Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete har vi kontinuerligt arbete med dessa frågor. Vi har
arbetsgrupper som träffas på återkommande basis varje år.
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