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Miljöpolicy
ApoEx vill förenkla och förbättra för vården genom att erbjuda en helhetslösning av varor och tjänster till
privat och offentligt drivna vårdgivare. Vi utgår från kundens utmaningar och har som mål att inom ramen för
vårt strategiska partnerskap utveckla framgångsrika lösningar. ApoEx arbetar vi med ett personligt ledarskap
som innebär att alla tar ansvar för att vår miljöprestanda ständigt förbättras och arbetar gemensamt med
våra miljöutmaningar.
Det innebär att:
-

vi i första hand samarbetar med leverantörer som har en uttalad miljöambition

-

vi ska ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt

-

vi prioriterar utrustning och verktyg med lång livslängd och minimal miljöpåverkan

-

vi ska verka för att underlätta våra kunders miljöarbete

-

vi ständigt har som ambition att förbättra vår verksamhet ur miljöhänseende

-

vi alltid arbetar för att skydda vår miljö inklusive att förebygga föroreningar

-

vi kartlägger och följer gällande miljölagstiftning och andra krav som berör vår verksamhet

-

vi arbetar med att utveckla våra medarbetare så att kunskap om miljö gör att de - tillsammans med
attityden att ingenting är omöjligt - kan bidra till kundnytta

Miljöarbetet i ApoEx syftar ytterst till att företaget skall ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.
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Rutinens ändringslogg
Version

Fastställande-

Ändring

datum

Medarbetare som gjort
ändringen

F

2017-05-04

Ny policy anpassad till varumärkesboken

Martin Thimgren

G

2019-03-19

Uppdatering med fastställande av ny VD

Eva Einarsson
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