Kvalitetspolicy
Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter
och tjänster inom bil- och serviceaffären. Bilias målsättning är
att ge kunden en bättre upplevelse. Genom omtänksamhet
och kompetens vill vi skapa en relation till kunden så att
kunden kommer tillbaka till oss.
Det uppnår vi genom att:
• Uppfylla våra myndigheters, medarbetares/kollegors
och övriga intressenters krav
• Bekräfta och sätta kunden i fokus, utifrån behov och
önskemål samt val av produkter och tjänster
• Få våra leverantörer att dela Bilias fokus på omtänksamhet
och kundtillfredsställelse
• Öka kunskapen och medvetenheten kring kvalitetsfrågor
hos anställda
• Skapa förståelse för att alla funktioner i bolaget är
beroende av varandra
• Regelbundet mäta och utvärdera våra processer så att de
gynnar verksamhet och kund
• Uppmuntra konstruktiv återkoppling, ständig utveckling
och Best Practice
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Miljöpolicy
Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter
och tjänster inom både bil- och serviceaffären. Vår
verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt
miljöarbete med omtänksamhet om verksamheten och
anställda, omvärlden och relationen med kunden.
Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:
• Uppfylla myndigheters, medarbetares/kollegors
och övriga intressenters krav
• Hjälpa kunden att ta beslut om sin miljöpåverkan, utifrån
behov och önskemål samt val av produkter och tjänster
• Påverka våra leverantörer att behandla miljöfrågor enligt
våra och lagstiftningens intentioner
• I möjligaste mån välja och prioritera varor, tjänster,
arbetsmetoder och teknik som ger en lägre belastning
på miljön
• Spara på energiresurser och ha en hög grad av
återvinning av avfall
• Ständigt utvecklas
• I återkommande dialog och utbildningsinsatser öka
kompetensen och göra alla medarbetare medvetna
om miljöarbetet samt motivera dem att utföra sina
arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
• Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete
samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden
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Arbetsmiljöpolicy
Målsättningen med Bilias arbetsmiljöarbete är att skapa en sund och
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare inom företaget, där
risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.
Arbetsmiljön inom Biliabolagen skall vara fri från diskriminering,
mobbning och trakasserier. Den skall vara uppbyggd av ett positivt
socialt samspel, ett kollektivt bidragande till gott samarbete och till
socialt stöd. [p]
Samtliga anställda inom Bilia skall använda värdegrunden som ett
stöd för att agera på ett sätt som bidrar till att bygga upp, bevara
och utveckla en god arbetsplats, vilket i sig bidrar till att Bilia blir en
attraktiv arbetsgivare. Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som
vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår
arbetsmiljö, såväl organisatoriskt, socialt och psykiskt som fysiskt.
Det uppnår vi genom att:
• Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare,
arbetstagare och skyddsombud.
• Alltid sätta säkerheten främst och vidta de åtgärder som behövs
för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
• Arbeta organiserat med arbetsmiljöfrågor enligt gällande riktlinjer
för systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Arbeta organiserat med brandskyddsfrågor enligt gällande
riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete.
• Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens,
resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker
arbetsmiljö.
• Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för
att kunna utföra ett säkert arbete.
• Ge alla anställda goda möjligheter till kompetensutveckling.
• Erbjuda alla anställda friskvård.
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