Code of Conduct
DS Flexhals Code of Conduct gælder for alle virksomhedens medarbejdere
og samarbejdspartnere – alle er forpligtede til at efterleve dette adfærdskodeks

Bæredygtighed

DS Flexhal er en total
entreprenørvirksomhed
med stor ekspertise i
opførelse af volumen
byggerier i stål og beton
til industri og erhverv
DS Flexhal opererer på det skandinavi
ske marked (Danmark, Norge og Sveri
ge). Velfungerende, bæredygtigt, industri
elt byggeri er essentielt for en solid vækst
i samfundet og DS Flexhal ønsker at bi
drage til dette.
DS Flexhals Code of Conduct gælder
for alle virksomhedens medarbejdere og
samarbejdspartnere – alle er således for
pligtede til at efterleve det.
Det påhviler ledelsen i DS Flexhal at in
formere medarbejdere og samarbejds
partnere om dette adfærdskodeks og kra
vet om at overholde det.

Vores grundværdier
Vi er professionelle og forretnings
orienterede.
Vi bidrager med specialiserede
færdigheder til projekterne.
I overensstemmelse med kundens øn
sker kombinerer vi disse i vores
arbejde som totalentreprenør.
Vi leverer kvalitet med professionel
stolthed og effektivitet.
Vores kommunikation er åben og ærlig
og vi er til at stole på.
Vi er loyale, fokuserede og konstruk
tive i vores samarbejde med kunder
og samarbejdspartnere.
Vi bidrager konstruktivt og kreativt
til udviklingen af nye, forbedrede og
omkostningseffektive løsninger på alle
niveauer i organisationen.
Vores arbejde er kendetegnet ved
engagement, arbejdstilfredshed og flid
i alt, hvad vi gør.

Vores byggerier udføres i henhold til gæl
dende miljølovgivning samt til kundernes
krav og ønsker om bæredygtigt byggeri.
Vi er velvidende om, at byggeri påvirker
omgivelserne, vi arbejder derfor målrettet
på et grønnere aftryk både ved projekte
ring og valg af byggemetode.
Vi søger at minimere affald og overdrevet
forbrug og vi håndterer materialerne med
genanvendelse for øje. Vi udfører en lang
række rutiner med henblik på at forbed
re miljøet, etablere bæredygtige energi
løsninger og generelle klimatilpasninger.
Vi arbejder kontinuerligt med en værdi
skabende implementering af De 17 Ver
densmål.

Medarbejdere og arbejdsmiljø
Vi respekterer internationalt anerkendte
menneskerettigheder. Vi tillader ikke brug
af tvangsarbejde, slavearbejde eller no
gen anden form for ufrivilligt arbejde på
vores arbejdspladser.
Al praksis, der indskrænker fri bevæge
lighed for vores medarbejdere, er ikke til
ladt. Vi tillader ikke nogen form for diskri
mination eller chikane.
Vi anerkender medarbejdernes ret til at
organisere sig. Vi accepterer ikke soci
al dumping og underbetalt arbejdskraft.
Vi forventer, at alle medarbejdere tilknyt
tet vores byggeprojekter er dækket af
dansk overenskomst og at overenskom
sten overholdes i praksis.
Vi er forpligtede til at sikre et sundt og sik
kert arbejdsmiljø for alle vores medarbej
dere.

Lovgivning og
internationale konventioner
Det er et grundlæggende krav, at vi al
tid opererer inden for lovens og de in
ternationale konventioners rammer.
Alle DS Flexhals medarbejdere må

som minimum respektere og overholde
konkurrencereg
ler, miljølovgivning, ar
bejdsmarkedslovgivning, sikkerhedskrav
og andre bestemmelser, der udgør ram
men for vores virksomhed i alle de lande,
hvori vi udfører arbejde.

Børnearbejde
Vi accepterer ikke børnearbejde, som det
er defineret i de relevante ILO-konventi
oner. Hvis national lovgivning i et givent
land betinger en højere minimumsalder
for adgang til ansættelse og arbejde, vil
dette gøre sig gældende for vores aktivi
teter.

Antikorruption
Vi ønsker at bidrage til en sund, demo
kratisk og konkurrencedygtig udvikling af
det danske såvel som udenlandske sam
fund. Vi tillader ikke nogen form for pris
samarbejde, karteldannelse eller misbrug
af markedsdominans. Vi handler altid i
overensstemmelse med gældende kon
kurrencelovgivning. Vi vil ikke tilbyde el
ler modtage nogen form for bestikkelse.

Krav til samarbejdspartnere
DS Flexhal har, som minimum, de sam
me krav til samarbejdspartnere, inklusiv
leverandører, som dem beskrevet i vo
res Code of Conduct. Vi forventer, at alle
samarbejdspartnere overholder disse.

Brud på Code of Conduct
Manglende overholdelse af kravene i vo
res Code of Conduct rapporteres til DS
Flexhals ledelse, der er forpligtet til at gri
be ind.
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