VEGAs värderingar – integrerad Policy Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö, Socialt
ansvarstagande

VEGAs värderingar
VEGA ska verka för långsiktiga, ansvarsfulla och hållbara relationer med medarbetare,
kunder och samarbetspartners. Vår ledstjärna skall vara att genomföra våra konsultuppdrag
med hög kvalitet och med stor kundnöjdhet. VEGAs värderingar, som styr vårt sätt att arbeta,
återfinns nedan. I våra värderingar återfinns även våra policies gällande miljö, kvalitet,
arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.
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Vi är drivande i våra uppdrag för att uppnå förväntat resultat
Vi stöttar varandra inom och utanför uppdragen
Vi ska ha en erfaren, motiverad personal med ”rätt” kompetens gällande projektledande
samt uppbyggande av verksamhetssystem.
Krav och önskemål från kunder är grundstenen för vårt förbättringsarbete.
Genom återkoppling till kunder ska vi säkerställa att kunden är nöjd med utfört arbete.
Alla anställda på VEGA har kunskap om att de utgör en stark länk i kvalitetskedjan.
Vi delar gärna med oss internt av våra nyvunna värdefulla erfarenhet
Vi ska kompetensmässigt ligga i framkant inom de områden som VEGA verkar
Våra egna och kunders säkerhetsföreskrifter och anvisningar skall alltid följas
Varje medarbetare har ett personligt ansvar att aktivt verka för en god arbetsmiljö i det
dagliga arbetet.
Vi följer lagar, förordningar, föreskrifter och anvisningar som åligger oss
Vi eftersträvar en för miljön hållbar utveckling genom att förebygga föroreningar, samt
minimera resursutnyttjandet och i möjligaste mån välja miljömärkta varor och tjänster
Vi ska välja miljöanpassade färdsätt för våra tjänsteresor där så är praktiskt möjligt.
Genom våra uppdrag skapar vi förutsättningar för våra kunder att minska sina
miljöbelastningar, förbättra sin arbetsmiljö och arbeta på ett hållbart sätt.

Stora förbättringar åstadkoms genom att ständigt genomföra många små förbättringar.
Drivkraften i detta är alla medarbetares engagemang, yrkeskunnande och sunda förnuft.
Detta underlättas med hjälp av ett bra verksamhetssystem som ständigt utvecklas.
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VEGAs hållbarhetsarbete
Vårt hållbarhetsarbete styrs bl.a genom vårt ledningssystem StarQuality och våra 4 Värdeord Vilja,
Energi, Gemenskap, Ansvar. Vi genomför bl.a följande åtgärder i vårt hållbarhetsarbete.
Stödja ansvarsfulla projekt:
VEGA har under 15 år haft som mål att årligen ge ett bidrag till en organisation som hjälper till med
olika biståndsprojekt ute i världen.
Vi är Företagsvän till Läkare utan Gränser där vi stöttar deras verksamhet med ett fast belopp årligen.
Exempel på några olika VEGA-bidrag nedan:
- UNICEF – bidrag till flickor i Nepal så att de ska kunna få gå i skola
- Hand in Hand – bidrag, hjälp till självhjälp, till kvinnliga entreprenörer i Indien
- Ecpat – bidrag till kampen mot barnprostitution i Kambodja
- Rädda barnen – bidrag till naturkatastrofens offer i Filippinerna
- Läkare utan Gränser – bidrag till krigets offert i Syrien
VEGAs hållbarhetsmål:
- Miljö: Koldioxid - vi ska årligen minska våra koldioxidutsläpp med 10%
- Miljö: Avfall – största möjliga sortering för att främja återvinning
- Arbetsmiljö: utfall medarbetarenkätindex
- Kvalitet/Ekonomi: utfall kundnöjdhetsindex, Inköp - Ekologiska varor och Fair Trade
- Samhälle: Företagsvän Läkare utan Gränser
Ansvarsfull transparent ekonomistyrning:
VEGAs mål är att alltid vara ett välskött och ansvarsfullt bolag. I över 10 år har vi haft den högsta
kreditvärdigheten, trippel AAA. Vi har sedan starten för 24 år sedan, 1996, haft positivt resultat.
Hållbar tjänstepalett:
VEGA har i över 20 år arbetat med ett tjänsteutbud som har som syfte att förbättra den inre miljön
(arbetsmiljö) och yttre miljön (miljö) samt förbättra arbetssätt för att bla minimera risker (kvalitet)
och verka för sunda affärsmetoder (hållbarhet) i våra kunders verksamheter.
Vi anser att VEGA är ett långsiktigt hållbart företag.

Utdrag från vår hemsida visas loggor: Läkare utan gränsers Företagsvän samt trippel AAA

