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På K.A. Rasmussen as har vi en kvalitets- og HMS-policy som preger hele virksomheten
hvor bærekraftig utvikling settes høyt på agendaen. Produkter skal produseres og
leveres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, regler, standarder, interne og
eksterne krav og spesifikasjoner. Vi skal sikre en åpen og bærekraftigforretningspraksis
som imøtekommer myndigheters og våre kunders behov, krav og avtaler. Prosesser,
styringssystemer, aktiviteter og analyser dokumenteres for å bevise overensstemmelse
med dette.
Vi skal være proaktive og risikovurderinger utføres for å gi en god plattform for våre
beslutninger og planer. Basert på dette jobbes det kontinuerlig med å forbedre vårt
ledelsessystem for kvalitet og HMS og våre prestasjoner ved å sette langsiktige konkrete
mål, som også skal bygge opp under våre bærekraftsløfter. Som en del av dette jobbes
det aktivt med avvik og forbedringsforslag slik at det dannes et godt grunnlag for å jobbe
med prosessforbedring samt bedre de daglige rutinene.
Som en kjemisk industribedrift har K.A. Rasmussen et stort ansvar over for sine ansatte,
naboer og interessenter når det gjelder miljøansvarlig drift. Områder som står i høyt
fokus hos oss er utslipp til luft og vann, energiledelse, samt god og riktig sortering av alt
avfall. Våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og sikker måte, slik
at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og
ikke påføres skade.
Det jobbes proaktivt med forsknings- og utviklingsarbeid for å gjøre våre prosesser mer
effektive og miljøvennlige, samtidig som det jobbes for å utvikle nye teknologier og
produkter. Vi ønsker å ha tilfredse kunder, og derfor etterspør vi informasjon i markedet
for å forbedre våre produkter og tjenester. Hvis en kunde kommer med nye ønsker eller
utfordringer strekker vi oss langt for å prøve å imøtekomme dem og etter 150 års
erfaring har vi opparbeidet oss stor kompetanse innenfor vårt felt.

Side 1 av 1

