
Sensor Technology AS 

Kvalitet- miljø og arbeidsmiljøpolicy 

• Vi er i høy grad oppmerksomme på at et egnet og godt styrt ledelsessystem for
kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er absolutt nødvendig for en liten, privateid virksomhet
med få og kravstore kunder i en konkurranseutsatt og spesialisert bransje

• Våre produkter skal være best i markedet når det kommer til temperaturstabilitet,
skjerming, pålitelighet og levetid

• Vi skal ha gode relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og leverandører og vi
sikrer vår vekst og lønnsomhet ved å levere produkter og tjenester som møter eller
overstiger kundens forventninger

• Vi skal utvikle, produsere og selge produkter og tjenester som forbedrer kundens
prosesser og resultater

• Våre produkter og tjenester skal være i samsvar med gjeldende krav satt av kunder,
myndigheter og industri- og bransjestandarder

• Vi har solid kompetanse innen radiometrisk måleutstyr og strålevern og vi skal dele
vår kunnskap med kunder og relevante interesseparter

• Vi stiller strenge krav til våre leverandører og deres produkter
• Vi skal alle delta i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet og jobbe proaktivt og kontinuerlig

for å redusere eksponering av farlige stoffer og ioniserende stråling til miljø,
arbeidstakere og brukere av vårt utstyr

• Vi skal fremme trygghet, trivsel og sikkerhet ved å ha åpen kommunikasjon og
gjensidig tillit til hverandre

• Vi skal følge lover, forskrifter og andre relevante krav, og arbeide i hensiktsmessige
utformede omgivelser der vi kontinuerlig jobber for å eliminere farer og redusere
arbeidsmiljørisikoer

• Vi skal innhente nødvendige ressurser, lære av hverandre og fordele
arbeidsoppgaver for å heve vår kompetanse og senke den enkeltes arbeidsbelastning

• Vi skal overholde våre samsvarsforpliktelser og jobbe kontinuerlig for å redusere
ressursbruk, utslipp og avfall fra våre prosesser og forbedre vår miljøprestasjon

• Vi skal planlegge og dokumentere våre aktiviteter og kontinuerlig forbedre vårt
integrerte ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
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