
Våra mål
Nordic Skill Gruppens mål är alltid att vara nummer ett när det gäller 
hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet. Vår säkerhetsgrupp arbetar kontinu-
erligt med säkerhet och trivsel i företaget samt bland våra beställare och 
samarbetspartners. Dessutom ska vi med vår breda kompetens i företaget 
välja det arbetssätt som är bäst för miljön. 

Vi anser att alla skador och arbetsrelaterade sjukdomar eller åkommor, 
samt alla skador på material och miljö kan förebyggas. En olycka sker 
inte - den orsakas. Vi ser därför vårt arbetsmiljöarbete som ett nödvändigt 
långsiktigt bidrag till företagets ekonomi och framtida tillväxt. Arbetet 
innebär också ett absolut krav på kvalitet och fokus som genomsyrar allt 
vi gör. Nordic Skill Gruppens arbetsmiljö ska vara sund, frisk och menings-
full för alla våra medarbetare och samarbetspartners.

Vår vision
Visionen är att leverera ”Beyond Expectation” genom att följa våra kärn-
värden, vi ska vara inkluderande, innovativ och ansvarsfulla. Vår vision och 
våra värderingar ska genomsyra hela företaget.

Förebyggande arbete
Säkerhetsgruppen fortsätter att söka förbättringar och fokuserar på att 
förhindra arbetsrelaterade skador och sjukdomar. 

• Vi ska ta lärdom av tidigare incidenter och även de som klassas som 
nästan incidenter. 

• Vi ska utreda och vidta åtgärder för att minska riskerna och föra 
arbetsmiljön till ett minimum. 

• Vi ska säkerhetsställa att personalen får de utbildningar och den 
kompetensutveckling som krävs.

• Vi ska definiera tydliga ansvarsområden och befogenheter för chefer 
och medarbetare.

• Säkerhetsgruppen ska öka medvetenheten om vår Safety First 
Worker policy och våra mål med tydlig information.

Safety First Worker
Säkerhetspolicy
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Nordic Skill Gruppen har alltid säkerhet och miljö i fokus. 
Därför har vi tagit fram ett eget system för arbetsmiljö och 
hälsa som kallas Safety First Worker. Safety First Worker 
är lika med noll tolerans och noll skador på människor, 
material och miljö.
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