CSR-politik
DS Flexhal anerkender sit samfundsansvar og arbejder determineret
for at integrere socialt hensyn og bæredygtighed i virksomhedskulturen og
i interne såvel som eksterne forretningsaktiviteter

FOKUSOMRÅDER
Samfundet omkring os

DS Flexhal er en total
entreprenørvirksomhed
med stor ekspertise i
opførelse af volumen
byggerier i stål og beton
til industri og erhverv
For DS Flexhal er bæredygtighed og
virksomhedens sociale ansvar både forretningsprioriteter og udfordringer, som
tilgås i en handlingsorienteret strategi.
DS Flexhal ønsker at drive en ansvarlig
og sund virksomhed for at skabe medarbejdertilfredshed, vækst og udvikling.
Vi er opmærksomme på, at vi er en inte
greret del af samfundet og vi ønsker at
påtage os dette ansvar samt bidrage til
at fremme bæredygtig udvikling i byggebranchen og i det omkringliggende samfund.
Vi ønsker at være en pålidelig samarbejdspartner for vores kunder og forretningsforbindelser, da det bidrager positivt til virksomhedens resultater og vores
medarbejderes jobtilfredshed.

DS Flexhal fokuserer især på områder,
hvor vi kan gøre en forskel og skabe værdi for samfundet såvel som DS Flexhal.

Bæredygtighed
DS Flexhal arbejder kontinuerligt på at
reducere den påvirkning, byggeprojekter har på miljøet og klimaet. Indsatsen
inkluderer optimering af byggeriet i projekteringsfasen, materialevalg, affaldshåndtering og efterfølgende drift. Vi er
medlem af Green Building Council Denmark og kan tilbyde kompetencerne
til at udføre byggerier med henblik på
DGNB-certificering.

Medarbejdere
DS Flexhal anser et sundt og sikkert arbejdsmiljø som et fundamentalt element i
at være en toneangivende spiller i byggebranchen. Vores indflydelse strækker sig
ud over egne bygge- og anlægsarbejder
og vi gør os umage med at træde i karakter som et kulturskabende, godt eksempel – til inspiration og gavn for andre aktører i branchen.

Virksomhedsetik
DS Flexhal forpligter sig til at agere professionelt, retfærdigt og med integritet i
alle forretningsmæssige aktiviteter og re

lationer og har samme forventning til vores samarbejdspartnere. Vi understreger
vigtigheden i ærlig og etisk virke for at undgå svindel, korruption, karteldannelse og
anden opførsel, der vil kunne skade DS
Flexhal, vores medarbejdere, kunder og
samarbejdspartnere eller samfundet.

Ligestilling og
menneskerettigheder
DS Flexhal tager aktivt ansvar for at beskytte den enkeltes rettigheder og forlanger ligeledes, at samarbejdspartnere og
leverandører tager det samme ansvar.

Åben virksomhedskultur
DS Flexhal har en åben virksomhedskultur. Alle kan frit udtrykke sig og rapportere bekymringer om uregelmæssigheder eller ulovlig aktivitet vedrørende DS
Flexhals medarbejdere, ledelse eller leverandører.
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