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Miljöpolicy
Xamera är ett rekryteringsföretag med fokus på att hjälpa unga ingenjörer och studenter
inom ekonomi, IT- och teknik till rätt jobb. Vi vill vara det mest effektiva och trygga valet för
våra kunder i jakten på kompetens för framtiden samtidigt som vi alltid ska tänka nytt och
utveckla. Vi vill också vara den karriärspart som nyutexaminerade kandidater väljer för sitt
första jobb, där dom landar i en trygg anställnings hos kundföretaget.
Miljöarbetet är en viktig fråga för bolagets löpande verksamhet och vi strävar efter att ha
hög miljöprestanda. Det är därför viktigt att varje enskild medarbetare har kunskap om
verksamhetens påverkan på miljön och arbetet med att minska bolagets avtryck.
Vår målsättning är att våra uppdrag ska utföras på ett sätt som påverkar och förbättrar
miljön för våra kunder och som bidrar till ett hållbart samhälle. Dessutom bevakar vi och
följer tillämplig miljölagstiftning och kundkrav.

Xameras miljöpåverkan
Vår största miljöpåverkan finns inom följande områden:
• Transport mellan kontor & kunder
• Energiförbrukning av teknisk utrustning
• Medarbetarnas miljömedvetenhet i vardagen
• Avfallshantering

Övergripande miljömål
•
•
•
•
•

Vi vill minska Xameras miljöpåverkan genom att genomföra gröna tjänsteresor i stor
utsträckning.
Vi vill bidra till en minskad miljöbelastning genom att bibehålla en lång livslängd på
inköpt teknik till verksamheten.
Vi prioriterar digitala möten istället för fysiska för att minska klimatpåverkan
Vi minskar vår pappersanvändning genom att använda digitala avtal och digital
dokumentation.
Samtliga kontor ska källsortera löpande.

Utvärdering och sammanställningar ska ske löpande för att säkerhetsställa att:
•
•

Övergripande miljömål eftersträvas och periodiska mål är uppfyllda
Organisationen får den kunskap och information som krävs samt har ett aktivt
miljöfokus i vardagen.

Sammanfattningsvis eftersträvar Xamera en helhetssyn för miljöarbetet med mätbara mål
och ett proaktivt arbete med uppföljning och ständiga förbättringar.
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