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Corporate Responsibility 
 
 
Ce-Tec A/S anerkender sit ansvar over for samfundet, kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, 
ejere og andre interessenter. På baggrund af dette forpligter Ce-Tec A/S sig til at drive virksomhed 
ud fra et bæredygtigt synspunkt, samtidig med at både lovmæssige såvel som moralske 
forpligtelser opfyldes. Således er vi bevidste om, at Ce-Tec A/S’s aktiviteter bærer økonomiske, 
sociale og miljømæssige påvirkninger med sig. Dette ansvar påtager vi os, og derfor prioriterer vi 
vores CR-politik på højde med andre forretningsstrategier.  
 
 
Ce-Tec A/S fokuserer således på følgende forhold: 
 
 

- Medarbejdere: 
Ce-Tec A/S behandler alle medarbejdere ens og på respektfuld vis. Vi tror på, at 
virksomhedens grundlæggende kvalitet hviler på vores medarbejderes 
kompetencer og ve og vel.  

 
- Tætte forretningsrelationer: 

Vi erkender, at et tæt bånd mellem kunder, samarbejdspartnere og Ce-Tec A/S er 
vigtig for virksomhedens succes. Herved opnås de bedste forhold for at tilpasse 
vores service efter respektive behov og altid sikre en høj kvalitet. Vi søger aktivt at 
overlevere vores CR-politiske standpunkter til kunder og samarbejdspartnere i håb 
om at forbedre effektiviteten og styrke det sociale, etiske og miljømæssige ansvar i 
vores netværk.   

 
- Ansvarligt forretningsadfærd 

Ce-Tec A/S baserer alle virksomhedens aspekter ud fra høje etiske og professionelle 
standarder. Vi respekterer de respektive nationale og lokale standarder i de lande 
og stater vi opererer i. Vi sigter altid efter at gå over de satte standarder, hvor det 
er muligt. Specielt lægger vi vægt på: 

 
 

http://www.ce-tec.dk/
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 HSE (Sundhed, Sikkerhed og Arbejdsforhold) 

Gode og sikre arbejdsforhold for vores medarbejdere, samtidig med at holde 
miljøpåvirkningen på et minimum, er højt prioriteret. Vi har implementeret et 
HSE-system, så vi kontinuerligt følger op på forholdene og står godt rustet til 
at forbedre vilkårene. 
 

 Forretningsetik og menneskerettigheder 
Som det er beskrevet i vores Code of Conduct (Link), stræber Ce-Tec A/S efter 
at drive forretning baseret på retfærdighed og integritet. Det samme 
forventer vi også fra vores samarbejdspartnere. Vi respekterer 
menneskerettigheder som en helt naturlig og vigtig del af vores aktiviteter.  
 

 Lokalsamfund 
Uanset hvor Ce-Tec A/S opererer, stræber vi efter at bidrage til 
lokalsamfundet. Det kan komme til udtryk gennem benyttelse af lokale 
forretningsforbindelser, eller bidrag til lokale aktiviteter eller foreninger. 

 
 

Ce-Tec A/S forpligter sig til at arbejde efter ovennævnte kriterier, og møde alle interessenter 
på en ærlig og respektfuld måde. Desuden forpligter vi os til kontinuerligt at udbygge og 
forbedre vores CR-strategi, og relaterede standarder og procedure for at imødekomme 
samfundets og andre interessenters behov og forventninger. 
 
 
 
 
 
     ____________       _______________________________ 

Sted og Dato           Carl E. Andersen, Ce-Tec A/S 
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