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Konaflex Oy haluaa olla asiakkaidensa arvostetuin kumppani, jonka asiantuntemus on huippuluokkaa ja
palvelu on sekä joustavaa että virheetöntä. Pyrimme aina löytämään asiakkaalle sopivimman tuotteen,
jatkuvasti parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta. Pidämme
lupauksemme. Tavoitteenamme on pitkät asiakassuhteet, jotka perustuvat molemminpuoliseen
luottamukseen ja hyvään kaupankäyntitapaan. Toimintamme peruskivi on tasainen ja kannattava kasvu,
joka takaa vahvan taloudellisen aseman kaikkina aikoina.

1) Lakien ja asetusten noudattaminen

5) Työ- ja ihmisoikeudet

Konaflex Oy noudattaa kaikkia sovellettavia kansallisiaja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä.

Konaflex Oy kohtelee työntekijöitään
oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti noudattaen
lakeja ja asetuksia sekä sitoutuu syrjimättömyyteen
työpaikoilla, johon sovelletaan matalan kynnyksen
puuttumista. Konaflex Oy kunnioittaa ihmisoikeuksia,
tuomitsee ja irtisanoutuu kaikesta sellaisesta
toiminnasta, jossa olisi riski lapsityövoiman tai
minkäänlaisen pakkotyön käyttämisestä. Tätä
edellytämme myös toimittajiltamme ja
alihankkijoiltamme.

2) Jatkuva parantaminen
Konaflex Oy on sitoutunut parantamaan jatkuvasti
tuotteidensa ja palveluidensa laatua ja luotettavuutta.
Koulutamme ja kehitämme henkilöstöä jatkuvasti.
Toimituksia seurataan aktiivisesti ja muutoksista
ilmoitetaan viipymättä asiakkaalle. Laatua seurataan
systemaattisesti ja poikkeamat kirjataan
omavalvontapöytäkirjaan ja niihin reagoidaan
välittömästi. Työprosesseja, tiloja ja työvälineitä
pidetään kunnossa ja kehitetään jatkuvasti.

3) Immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet,
liikesalaisuudet ja tietosuoja
Konaflex Oy noudattaa kaikkia lakeja, asetuksia ja
kansainvälisiä sopimuksia koskien
immateriaalioikeuksia, sekä pitää salassa tietoonsa
saamat muiden osapuolten liikesalaisuudet. Konaflex
Oy huolehtii tietoturvasta koskien asiakas- ja
henkilötietoja.

4) Sopimattomat edut ja eturistiriidat
Konaflex Oy ei suvaitse minkäänlaista korruptiota,
varkautta tai lahjontaa. Konaflex Oy ei salli
minkäänlaista vilppiä liittyen maksuliikenteeseen, eikä
vastaanota mitään sellaisia etuja, jotka vaikuttaisivat
harkintakykyyn. Edellytämme tätä myös
toimittajiltamme ja alihankkijoiltamme.
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6) Terveys ja turvallisuus
Ammattitaitoiset ja sitoutuneet työntekijät ovat
Konaflex Oy:n tärkein pääoma. Tarjoamme turvallisen
ja hyvin hallitun työympäristön. Kohtelemme
työntekijöitämme arvostaen ja kunnioittaen. Emme
suvaitse kiusaamista tai loukkaavaa kohtelua. Konaflex
Oy tarjoaa työntekijöilleen laajan työterveyshuollon
palvelut ja työntekijöiden virkistystä tuetaan.
Työturvallisuutta kehitetään ja teemme säännöllistä
yhteistyötä työsuojeluviranomaisen kanssa.

7) Ympäristö
Olemme sitoutuneet käyttämään resursseja niin, että
ympäristö kuormittuu mahdollisimman vähän. Jätteet
ja nesteet lajitellaan asianmukaisesti,
pakkausmateriaaleja kierrätetään, korjataan ja
uusiokäytetään. Energiatehokkuuden uusimpana
investointina katolle on asennettu
aurinkosähköpaneelit. Lisäksi energiaa säästävät ledvalot on asennettu sekä sisälle että ulos. Suosimme
sisäisessä toiminnassamme etäpalavereja ja
etätyöpäiviä vähentääksemme turhan ajon
ympäristökuormitusta.
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