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Overordnede principper

Vores overordnede ansvar er at udvikle og op-
retholde en økonomisk sund og fremgangsrig 
virksomhed. J. Jensen A/S er en virksomhed 
med en perspektivrig fremtid. 

Vi er bevidste om vores ansvar over for de 
lande, lokalsamfund og miljøer, som vi har 
aktiviteter i, over for vores medarbejdere, 
samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt i for-
bindelse med udvikling og opretholdelse af en 
økonomisk sund og fremgangsrig virksomhed.

På den baggrund har vi formuleret følgende 
overordnede grundlag for vores aktiviteter:

•	 Vi	overholder	lovgivningen	i	de	lande,	hvor	vi	
udfører forretninger.

•	 Vi	respekterer	FN’s	Global	Compact-princip-
per og anerkender vores ansvar for at tilse, at 
disse	principper	bliver	overholdt	i	forhold	til	
vores medarbejdere og de lokalsamfund, hvor 
vi arbejder og bor.

•	 Vi	forpligter	os	til	at	udføre	vores	hverv	med	
integritet og på et etisk højt niveau.

•	 Vi	indgår	i	en	åben	dialog	med	dem,	der	bli-
ver påvirket af vores aktiviteter. 

•	 Vi	reagerer	på	henvendelser	fra	eksterne	in-
teressenter og kommunikerer rettidigt og ef-
fektivt med berørte parter.

I det omfang det ligger indenfor vores indfly-
delsessfære vil vi bestræbe os på at sikre, at 
leverandører og underentreprenører følger prin-
cipperne	i	vores	politik	og	etiske	regler.							

Forholdet til medarbejdere

Stærke og konsekvente relationer til alle medar-
bejdere, bygget på gensidig respekt og værdighed, 
er af afgørende betydning for J. Jensen A/S. An-
sættelsesvilkår skal som minimum opfylde kra-
vene i national lovgivning og relevante ILO 
(International Labour Organization) konventioner.

•	 Vi	benytter	os	ikke	af	tvangsarbejde,	slavear-
bejde eller andre former for ufrivillig arbejds-
kraft på vores arbejdspladser. Vi tillader ikke 
nogen adfærd, der indskrænker medarbejdernes 
frie bevægelighed.

•	 Vi	beskæftiger	ikke	personer	under	15	år.	Hvor	
lokale regler angiver en højere minimumsalder, 
ansættes ingen under denne aldersgrænse.

•	 Vi	giver	lige	muligheder	for	alle	mennesker	uden	
hensyntagen	til	race,	farve,	køn,	nationalitet,	re-
ligion, etnisk oprindelse eller særlige kendetegn. 
Vi	tillader	ikke	diskrimination	eller	chikane.

•	 Vi	sørger	for	et	sikkert	og	sundt	arbejdsmiljø	
og forpligter os til løbende at gennemføre for-
bedringer. Skriftlige instruktioner vedrørende 
sikkerhed og sundhed skal være tilgængelige og 
implementerede på alle arbejdspladser.

•	 Vi	forebygger	arbejdsskader	og	ulykker	ved	at	
fremme arbejdsmetoder, som mindsker udsæt-
telse for tunge løft, nedstyrtningsfare samt 
støv, støj og vibrationer.

•	 Vi	indkøber	maskiner/værktøj	med	særlig	fokus	
på at forebygge nedslidning af muskler og ske-
let.

•	 Vi	orienterer	os	løbende	om	nye	tiltag	inden	for	
maskiner og værktøj.

•	 Vi	sørger	for	at	der	løbende	gennemgås	uddan-
nelse/træning, så medarbejdernes kvalifikatio-
ner tilpasses. 

•	 Vi	ønsker	at	fremme	sundhed	og	sikkerhed	gen-
nem et forbud mod indtagelse af alkohol, rus-
midler og lignende i arbejdstiden.

•	 Vi	anerkender	medarbejdernes	ret	til	at	or-
ganisere sig og til at melde sig ind i faglige 
organisationer i overensstemmelse med ved-
kommende lands love og sædvaner.
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Korruption,	bestikkelse	og	unfair	konkurrence-
begrænsning sætter markedsmekanismerne ud 
af	kraft	og	hæmmer	den	økonomiske,	sociale	
og demokratiske udvikling. J. Jensen A/S er for-
pligtet til at undgå en sådan adfærd.

•	 Vi	vil	ikke	handle	i	strid	med	gældende	kon-
kurrencelove.

•	 Vi	vil	ikke	tilbyde	eller	give	upassende	beta-
ling eller anden fordel til personer, virksom-
heder eller organisationer med det formål at 
få vedkommende til at agere pligtstridigt for 
at tiltrække eller fastholde forretningsaktivi-
teter for J. Jensen A/S.

•	 Vi	vil	ikke	anmode	om	eller	modtage	nogen	
form for upassende betaling eller fordel givet 
med det formål at få os til at agere pligtstri-
digt.

Miljø

Omsorgen for miljøet skal gennemsyre alle 
vores aktiviteter. Overholdelse af gældende lov-
givning og andre miljømæssige krav, særligt fra 
vores kunder, er grundlaget for vores miljømæs-
sige ambition. 

Vi ser det som en forpligtelse vedholdende at 
forebygge og minimere negative miljømæssige 
påvirkninger	og	sikre	naturressourcerne.

•	 Vi	vil	være	forudseende	med	hensyn	til,	hvor-
dan vores aktiviteter vil kunne påvirke miljøet 
og baserer beslutninger på tilgængelige rele-
vante kendsgerninger.

•	 Vi	vil	fremme	arbejdsmetoder	som	ikke	for-
urener omgivelserne med unødig støv, støj og 
vibrationer samt mindske risiko for udsæt-
telse af skadelige kemiske produkter. 

•	 Vi	vil	undgå	miljøskadelige	materialer	og	ar-
bejdsmetoder, hvis der findes egnede alter-
nativer. 

•	 Vi	bestræber	os	på	at	anbefale	kunderne	mil-
jømæssigt bedre alternativer, når omstæn-
dighederne tillader det.

•	 Vi	engagerer	os	ikke	i	aktiviteter,	der	indebæ-
rer	uacceptable	miljømæssige	eller	sociale	
risici.	Vi	bestræber	os	på	at	afdække	sådanne	
risici	på	et	så	tidligt	tidspunkt	som	muligt	
for at kunne træffe relevante beslutninger og 
fremme passende forholdsregler.

•	 Vi	genbruger	materialer	i	så	stort	omfang	
som muligt.


