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LEDNINGSPOLICY
Paragon Nordic ska huvudsakligen verka inom den europeiska marknaden, för vissa
produktsegment inom Ryssland och USA, genom försäljning av tjänster och kemiska
produkter avsedda för konsumenter samt för professionellt bruk inom produktområdena
teknik, kosmetik, livsmedel, medicinteknik och läkemedel.
Paragon Nordic ska utveckla, producera och marknadsföra produkter samt tillhandahålla
tjänster av sådan kvalitet att våra kunders krav och förväntningar uppfylls. Våra kunder ska
uppfatta Paragon Nordic som ett bolag som i jämförelse med konkurrenterna erbjuder
snabba, kompetenta och flexibla lösningar med ett mervärde.
Våra produkter och vårt arbetssätt ska, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt,
utformas på ett resurssnålt och säkert sätt med minsta möjliga påverkan på människors
hälsa och på den yttre miljön.
Genom att driva ett aktivt integrerat kvalitets- och miljöarbete åtar vi oss att följa ingångna
avtal samt lagstiftning och andra branschspecifika krav som ställs på verksamheten,
produkterna och de tjänster som vi erbjuder våra kunder.
Vi ska genom engagerade och kvalificerade medarbetare, tillsammans med våra kunder och
leverantörer, bedriva kvalitets- och miljöarbetet så att ständiga förbättringar uppnås.

Ledningsarbetets grundpelare


Ledningspolicyn ska utgöra grunden och ge förutsättningar för att fastställa och följa
upp mål för ledningsarbetet, här under kvalitets- och miljömål.



Vårt ledningsarbete ska redovisas öppet.



Våra kunders behov ska vara väl dokumenterade.



Vi ska erbjuda våra kunder hög kvalitet genom noga utvalda komponenter och en
effektiv produktionsapparat där varje medarbetare kan utföra sitt arbete efter
fastställda kvalitetsnormer.



Vi ska utveckla miljöanpassade produkter av rätt kvalitet i enlighet med våra kunders
önskemål samt gällande bransch- och lagstiftningskrav.



Våra produkter och tjänster ska distribueras på ett säkert och resurssnålt sätt, inom
avtalat tid.



Våra kunder ska förses med korrekt information om leveranstider, nyheter,
miljöanpassningar etc.



Vi ska minimera miljöpåverkan från våra tillverkningsprocesser genom att hushålla
med naturresurser, sträva efter produktion i slutna system samt förebygga olyckor
och förorening av naturen.



Vi ska ställa höga kvalitets- och miljökrav på våra underleverantörer.



Vi ska erbjuda våra medarbetare en stimulerande och säker arbetsmiljö.



Vi ska säkerställa att personalen har rätt kompetens.

……………………………………………………..
Lars Blak, CEO
Datum:

Sida 1 av 1

