Verksamhetspolicy
Sensec AB bedriver sedan 1982 verksamhet i att marknadsföra, sälja och utföra teknisk service av
säkerhetsprodukter. Sensec erbjuder företag och offentlig sektor en komplett säkerhetslösning anpassat efter de
krav på säkerhet och trygghet som dagens samhälle kräver.
Sensec strävar efter att vara en systemleverantör och våra kunder ska alltid vara nöjda. Det uppnår vi genom att
arbeta systematiskt och strukturerat med alla aspekter som skapar kvalitet och värde i våra leveranser. I vår strävan
att ständigt förbättras tar vi ansvar för våra medarbetares välmående och utveckling, våra kunder, vår gemensamma
miljö samt hanterar information som en av våra viktigaste tillgångar och således våra kunders viktigaste tillgångar. Vi
har valt ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med kvalitet, miljö och informationssäkerhet som bygger på
den svenska och internationella standarden ISO (9001, 14001, 27001). Med stöd av ISO standarderna får vi rätt nivå
på kvalitets‐, miljö‐ och informationssäkerheten samtidigt som våra anställda får ett stöd i sitt dagliga arbete.

För att uppnå det åtar sig Sensec att ständigt sträva efter:


att kontinuerligt förbättra våra kundrelationer utifrån insamlade fakta från kundundersökningar, genom
direktkontakt efter leverans för att eliminera oklarheter samt säkerställs utifrån kvalitetssäkrade rutiner och
arbetssätt som även omfattar våra leverantörer.



ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet och leva upp till våra kunders, medarbetares och
marknadens krav samt följa gällande lagar och förordningar.



att ha en god och säker arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, utvecklas och mår bra, såväl fysiskt som
psykiskt. Med det får vi engagerade, lojala och kompetenta medarbetare vilket är vårt viktigaste verktyg för
att uppfylla samtliga åtaganden gentemot kunder, miljö och företaget samt leder till att rekryteringen av
kvalificerade medarbetare underlättas.



ständigt minska den miljöbelastning vår verksamhet förorsakar genom effektivare utnyttjande av energi,
transporter, förbrukningsmaterial och råvaror. Alla medarbetare skall ta ett personligt ansvar för hälsa och
miljö samt förebygga eller minimera negativ miljöpåverkan i det dagliga arbetet.



skydda organisationens information på ett sätt som passar vår verksamhet för att alla intressenter ska känna
förtroende för oss. Vår information alltid ska vara konfidentiell, riktig och tillgänglig på ledningsnivå utföra
återkommande riskbedömningar och informationssäkerhetsanalyser i syfte att förebygga risken för
säkerhetsrelaterade incidenter



erhålla intern och extern utbildning av våra medarbetare och kunder för att säkerställa att Sensec och våra
säkerhetslösningar alltid ligger i framkant gällande kvalitet och hållbarhet och informationssäkerhet. Genom
årliga repetitiva utbildningar och informationsåtergivning skapas en ökad medvetenhet, kunskap och
förståelse vilket är förutsättningen för att prestera kvalitets‐, informations‐ och miljömässigt bättre
lösningar.
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