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QHSE-Politik

Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
Midtjysk Miljøblæsning er en specialiseret virksomhed der servicerer små, mellem og store
virksomheder, og vi udfører alle opgaver indenfor sand-, vand- og glasblæsning og
overfladerensning af alle emner på en miljømæssig optimeret måde.
Vi ønsker at være første valg for offentlige og private virksomheder, der søger en
samarbejdspartner, hvor rådgivning og professionel miljørigtig udførelse fra start til slut, når det
drejer sig om miljørigtig sand-, vand- og glasblæsning, er det vigtigste parameter.
Vi lægger vægt på:
 At de aftalte ydelser leveres til tiden.
 At rådgive kunden bedst muligt i opstartsfasen så både miljøet, kundens tidsplan og især
økonomien tilgodeses.
 At konstant evaluere og optimere på vores kemikaliefri ydelser til gavn for miljø og kunder.
 At have konkurrencedygtige priser
 At vi altid forlader arbejdspladsen pæn og ryddelig.
 At belastningen af det ydre miljø og forbruget af ressourcer minimeres overalt i
virksomheden.
 At forebygge skader, arbejdsrelateret sygdom og nedslidning.
 Udvælge leverandører, der kan matche vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøkrav.
 At vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer, så de kan bidrage til at forbedre
vores kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
 At ledelse og medarbejdere er i konstant dialog omkring virksomhedens målsætning.
Vi vil sætte nye standarder for våd sandblæsning som en effektiv måde at behandle og rengøre
overflader på. Vi skal med referencer til allerede veludførte opgaver, få alle potentionelle
kundegrupper til at efterspørge en miljørigtig blæseleverandør, med stor erfaring inden for
blæsning med en kombination af sand, vand og glasmedier.
Vi arbejder aktivt med forebyggelse af forurening, og fører en løbende dialog med vores kunder
om miljø- og arbejdsmiljøforhold. Vi overholder naturligvis gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, og arbejder for løbende forbedringer af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation.
Politikken og vores ledelsessystem gælder for alle virksomhedens medarbejdere, der er forpligtet
til at følge systemets procedurer, overholde lovgivningens bestemmelser og arbejde for at
forbedre ledelsessystemets effektivitet.
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QHSE politikken er offentliggjort på vores hjemmeside og er ophængt på kontoret.
Politikken kan udleveres til kunder og samarbejdspartnere.

