Adfærdskodeks
Dette adfærdskodeks indeholder regler for korrekt samfundsansvarlig og bæredygtig forretningsadfærd i
LINDØ port of ODENSE A/S.
Samarbejdspartnere til LINDØ port of ODENSE A/S forventes også at overholde det til enhver tid gældende
adfærdskodeks.

Respekt for love og konventioner
•

Vi respekterer og overholder al gældende lovgivning samt konventioner.

•

Vi overholder konkurrencelovgivningen og indgår ikke aftaler, der har til formål at regulere priser
eller betingelser på en konkurrenceforvridende måde.

•

Vi tolererer eller medvirker ikke, hverken direkte eller indirekte, i nogen form for korruption og
bestikkelse.

Miljømæssig bæredygtighed
•

Vi overholder al gældende miljølovgivning og anerkendte standarder vedrørende miljøbeskyttelse.

•

Vi arbejder kontinuerligt på at optimere vores forbrug af energi og øvrige ressourcer.

•

Vi stræber efter at minimere miljøforurening og at foretage forbedringer i miljøbeskyttelse.

Medarbejdernes rettigheder
•

Vi fremmer lige muligheder for og behandling af medarbejderne uden hensyntagen til hudfarve, race,
nationalitet, social baggrund, handicap, seksuel orientering, politisk eller religiøs overbevisning eller
køn og alder.

•

Vi behandler alle medarbejdere med respekt og værdighed.

•

Vi tolererer ikke uacceptabel behandling af vores medarbejdere, herunder i form af diskrimination,
mobning eller chikane.

•

Vi tager afstand fra enhver form for børne- og tvangsarbejde.

•

Vi overholder alle relevante arbejdsmarkedslove og – regler.

•

Vi anerkender medarbejdernes ret til forsamlings- og foreningsfrihed og tolererer ikke favorisering
eller diskrimination af medlemmer af fagforeninger eller arbejdstagerorganisationer.

Sundhed og sikkerhed
•

Vi tager ansvar for vores ansattes sundhed og sikkerhed samt for sikkerheden for lejere og øvrige
gæster på LINDØ port of ODENSE A/S’ område.

•

Vi går ikke på kompromis med sikkerhed.

•

Vi sørger for instruktion og uddannelse af medarbejdere i forhold til sundhed og sikkerhed samt
sørger for overvågning af arbejdsrutiner.

•

Vi arbejder på at kontrollere risici og tager de bedst mulige forholdsregler mod ulykker og
erhvervssygdomme.

Forretningsetik og kommunikation
•

Vi gør os umage og tager personligt ansvar.

•

Vi er en ansvarlig og værdiskabende samarbejdspartner.

•

Vi bygger vores service på samarbejde og professionalitet.

•

Vi sikrer forventningsafstemning og god kommunikation.

•

Vi ser kollegial forskellighed som en styrke.
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