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Code of Conduct

PolyTech A/S er en global udviklingsvirksomhed med hovedsæde i Bramming. Vi 
arbejder i vind- og olie/gas-industrien, flyindustrien og bilindustrien, og vi udvikler 
produkter i høj kvalitet til brug i ekstreme miljøer. 

Vi er en innovativ, dynamisk og professionel virksomhed, og det er vores vision at 
være krævende branchers foretrukne totalleverandør af komplekse, præfabrike-
rede løsninger i høj kvalitet. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder gennem 
hele værdikæden og udvikler ideer, produkter og processer. 

Vi er blandt de absolut førende i verden i vores niche, og denne position har vi op-
nået ved at forny os hele tiden, ved at basere udviklingen af virksomheden på 

sunde forretningsprincipper og ved at sætte høje standarder for os selv og 
vores virke.

Uanset hvor i verden PolyTech driver forretning er vores 
udgangspunkt altid, at vi handler korrekt og an-

stændigt – over for vores medarbejdere, i 
vores hensyn til miljøet og i vores rela-

tion til forretningspartnere og myn-
digheder. 

Vi respekterer andre mennesker og 
andre kulturer, og da vi beskæftiger et 

stort antal medarbejdere, vedkender vi 
os også vores ansvar. 

PolyTechs succes på den lange bane kræver, at vi 
engagerer os aktivt i samfundet og hele tiden arbejder 

med at gennemføre forbedringer på alle områder.

PolyTechs Code of Conduct er vores kodeks for at udvikle os bæredyg-
tigt, sikre arbejdsmiljøet, styrke medarbejderrelationer, tage miljøhensyn og ud-

bygge vores forhold til det samfund, vi er en del af.

PolyTech lægger stor vægt på, at dette kodeks for vores adfærd tænkes ind i alle 
led af virksomhedens aktiviteter. Derfor er det vores forventning, at der er fuld 
fokus på vores Code of Conduct, og at det anerkendes og overholdes, ikke kun af 
virksomheden PolyTech, men også af vores leverandører og samarbejdspartnere.

Mads Kirkegaard
CEO

PolyTechs 10 leveregler

PolyTech respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder 

PolyTech respekterer ligebehandling og bekæmper diskrimination på arbejdspladsen 

PolyTech respekterer den enkeltes ret til religionsfrihed

PolyTech respekterer foreningsretten 

PolyTech kræver, at vores medarbejdere kan færdes på arbejds pladsen uden 
forfølgelse eller misbrug, og vi tager afstand for en enhver form for tvangsarbejde 

PolyTech har nultolerance over for bestikkelse og korruption

PolyTech støtter FNs konvention om børns rettigheder 

PolyTech tilbyder uddannelse, træning og kompetenceudvikling på alle niveauer i 
virksomheden 

PolyTech vil være en førende virksomhed inden for miljø og arbejdsmiljø, og vi arbejder 
for en bæredygtig udvikling 

PolyTech vil sikre, at alle relevante love og regler overholdes 
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Vores
fokus



Menneskerettigheder

PolyTech har sine rødder i Danmark, og 
dette er det naturlige udgangspunkt 
for vores syn på menneskerettigheder. 
Vi ønsker, at alle vores medarbejdere 
behandles med respekt og værdighed, 
og vi anerkender, at alle mennesker er 
omfattet af de rettigheder og friheder, 
der er indeholdt i FNs menneskeretser-
klæring. 

Medarbejderforhold

PolyTech vil ikke diskriminere medarbej-
dere og udelukke nogen fra muligheder i 
virksomheden på grund deres race, køn, 
alder, evt. graviditet eller religiøs eller po-
litisk overbevisning. 

PolyTechs beslutninger om ansættel-
se, løn, goder, forfremmelse, afskedi-
gelse eller pensionering skal udelukken-
de være baseret på den enkelte medar-
bejders evne til at udføre sine opgaver. 

PolyTech respekterer alle relevante ar-
bejdsmarkedslove og -regler i de lande, 
hvor vi har aktiviteter. 

Foreningsfrihed 

PolyTech respekterer medarbejdernes 
frihed til at være medlem af de for-
eninger, de ønsker. Dette betyder dog 
ikke, at medarbejderne nødvendigvis 
skal være organiseret. 

Tvangsarbejde 

PolyTech benytter sig ikke af tvangs-
arbejde. 

Vi informerer alle medarbejdere om be-
tingelserne for deres ansættelse, om 
ansættelsens frivillighed og om, at de 
kan forlade arbejdspladsen i henhold til 
de regler, der gælder i de respektive lan-
de, vi opererer i. 

Arbejdsforhold 

PolyTech sikrer, at medarbejdernes ar-
bejds tid overholder den lovmæssigt 
fastsatte arbejdstid i de lande, hvor vi 
driver forretning. 

PolyTech har brug for stor fleksibilitet 
i organisationen og i planlægningen af 
vores arbejde, men vi vil ikke tvinge vo-
res medarbejdere til overarbejde i urime-
ligt omfang. 

PolyTech betaler løn og personalego-
der, der ikke ligger under den mindste-
løn, som er fastsat i det enkelte lands 
lovgivning, og som svarer til sædvanlig 
praksis i branchen. 

PolyTech giver alle medarbejdere en 
specifikation over hver lønperiode, og 
der foretages ikke fradrag i lønnen for 
brud på disciplinære regler. 

Tavshedspligt

I PolyTech har man tavshedspligt om 
vores materialer og processer og om 
alle forhold, man måtte få kendskab til 
under udførelse af arbejdet. 

Det gælder både interne og eksterne 
forhold, dvs. såvel vedrørende kunder 
som leverandører og firmaet. Tavs-
hedspligten gælder også efter fratræ-
delse af stillingen.

Bestikkelse og korruption

PolyTech driver virksomhed med stor 
ansvarlighed og i fuld overensstemmel-
se med de lov- og myndighedskrav, der 
gælder i de lande, vi opererer i.

Som en naturlig konsekvens af dette 
accepterer vi under ingen omstændig-
heder ulovligheder eller overtrædelse af 
regler i vores virksomhed.

Det er ufravigeligt, at PolyTechs ledel-
se og øvrige medarbejdere handler ud 
fra en høj etisk standard – det er hele 
grundlaget for vores arbejde og for den 
måde, PolyTechs medarbejdere omgås 
hinanden, vores kunder og vores sam-
arbejdspartnere på.

PolyTechs medarbejdere hverken gi-
ver eller tilbyder noget til en medarbej-
der ansat i det offentlige eller i en privat 
virksomhed med den hensigt at påvirke 
 denne persons adfærd og dermed opnå 
en uretmæssig forretningsmæssig fordel.

Vi giver kun gaver og afholder kun re-
præsentationsudgifter i et begrænset 
omfang og inden for de rammer, som 
Poly Tech har defineret.

Børnearbejde 

PolyTech støtter indsatsen for at af-
skaffe børnearbejde på langt sigt. Indtil 
dette er opnået, vil vi sikre, at FNs kon-
vention om børns rettigheder respekte-
res i alle de forhold, vi er en del af. 

PolyTechs medarbejdere skal være fyldt 
15 år, og børn på 15-18 år må aldrig delta-
ge i fysisk hårdt eller potentielt farligt 
arbejde. Børn på 15-18 år skal altid over-
våges og understøttes med  uddan-
nelse og hyppige samtaler med deres 
overordnede. Barnets tarv skal altid 
have højeste prioritet.

Hvad betyder vores 10 leveregler i praksis? 
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» Det er ufravige
ligt, at PolyTechs 
ledelse og øvrige 
medarbejdere hand
ler ud fra en høj 
etisk standard…«



Uddannelse og træning 

PolyTech har et program for uddan-
nelse og træning af medarbejdere. Ind-
satsen begynder med introforløbet og 
løber gennem den enkelte medarbejder 
ansættelse i vores virksomhed.

PolyTech er af den opfattelse, at den  
rig tige træning og uddannelse af med-
arbejderne er nøglen til at opnå de nød-
vendige færdigheder, ekspertise og 
kompetencer til at løfte fremtidens op-
gaver og udfordringer.

Træning og uddannelse er også med 
til at forhindre og reducere risikoen for 
ulykker.

Arbejdsmiljø

PolyTech vil udvikle og fastholde en ar-
bejdsplads, hvor der ikke forekommer 
arbejdsulykker. Derfor arbejder Poly-
Tech for en arbejdsplads, hvor medar-
bejdere kan møde dagligt med visheden 
om ikke at komme til skade ved bela-
stende arbejdsprocesser og uheld.

PolyTech udfører et systematisk og 
trans parent arbejdsmiljøarbejde. Vi kort-

lægger og laver risikoanalyser for at 
håndtere og forebygge arbejdsmiljørisi-
ci og for at forhindre arbejdsskader og 
sygdom. 

Vi sørger for en aktiv indsats, hvis der 
opstår skader og sygdom, og vi vil leve 
op til gældende lovgivning.

Alle medarbejdere har ansvaret for, at 
deres eget arbejde udføres på den an-
viste måde og at eventuelt nødvendigt 
sikkerhedsudstyr bruges. Chefer og le-
dere skal gøre medarbejderne opmærk-
somme på arbejdsmiljørisici, og de skal 
sikre, at medarbejderne har de rigtige 
kompetencer, så risici kan minimeres.

I PolyTech opstiller vi konkrete mål for 
at forbedre arbejdsmiljøet, som løbende 
evalueres i PolyTechs Arbejdsmiljøorga-
nisation.

PolyTech har fokus på følgende:

n  Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
n  Forebyggelse af arbejdsulykker
n  Kemikalier i produktionen 
 

Miljø

PolyTech vil beskytte miljøet og arbej-
der aktivt for, at vores virksomhed, pro-
jekter, produkter og ydelser har minimal 
miljøpåvirkning gennem alle processer. 

Størstedelen af vores produkter frem-
stilles på egen fabrik, hvor vi har fuld 
kontrol over og opmærksomhed på at 
optimere processer, leverancer og logi-
stik. 

Vi vil opfylde relevante normer, ISO 14001 
standarden og myndighedskrav, og vi  
arbejder løbende med at forebygge og 
minimere PolyTechs miljøbelastning og 
ressourceforbrug under hensyntagen 
till økonomiske og kvalitative aspekter.

PolyTech fokuserer på, at vores pro-
dukter ikke belaster miljøet og har fo-
kus på følgende miljøforhold:

n  Affaldssortering og genbrug
n  Spildevand og forurening
n  Substitution af miljøfarlige kemikalier
n  Energibesparelser og CO2-belastning.
 
PolyTech uddanner vores medarbejde-
re, så de kan bidrage til ansvarlig adfærd 

på miljøområdet, og vi værdsætter for-
slag til forbedring af denne adfærd.

Relationer til det omgivende 
samfund

PolyTech ønsker at tage aktiv og kon-
struktiv del i lokalsamfundet, og derfor 
engagerer vi os også i relevante lokale 
spørgsmål.
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» Den rigtige 
træning og 
uddannelse 
er nøglen til 
fremtidens 
udfordringer…«

» PolyTech 
fokuserer på, at 
vores produkter 
ikke belaster 
miljøet…«

Hvordan overholder vi vores  
10 leveregler?

PolyTech har sat kontrollen af virksom-
hedens forhold i system, så vi løbende 
kan identificere og forbedre processer 
og forhold, som er potentielt skadelige 
for PolyTechs medarbejdere og for mil-
jøet.

PolyTechs QHSE afdeling har ansvaret 
for kontrol af de forhold, som er nævnt 
i vores Code of Conduct. Formålet med 
arbejdet er at igangsætte praktiske ini-
tiativer til at opretholde en bæredygtig 
udvikling af PolyTech. 
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