POLICY
ABYSS GROUP AS
Visjon
Abyss Group skal være den foretrukne totalleverandøren av maritime tjenester over- og under vann, som
gjennom sin kompetanse og moderne utstyrspark aktivt bidrar til et lønnsomt og bærekraftig havbruk.
I vår virksomhet etterlever vi uttrykket «GOD OPERASJON».
Vi skal ha GOD OPERASJON i alle ledd. GOD OPERASJON bidrar til null skader på mennesker, miljø og utstyr,
fornøyde kunder og god lønnsomhet. Dette oppnår vi gjennom å forplikte oss til etterlevelse av krav og
forventninger fra våre interessenter, samtidig som vi gjennom vår kompetanse aktivt bidrar til en sterk
bærekraftig utvikling ved å ta hensyn til dagens behov og morgendagens utfordring slik at fremtidige
generasjoner sikres.

HMS, ytre miljø og samfunnsansvar
Vårt største ansvar er å ta vare på våre ansatte og beskytte deres helse og arbeidsmiljø gjennom et
systematisk HMS-arbeid. Vi fokuserer daglig på risikoer, og arbeider kontinuerlig med å kartlegge og
forebygge disse. Vi skal samtidig sikre en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi har derfor kartlagt våre
påvirkninger på miljø og samfunn, og vi arbeider fortløpende med å forbedre våre prestasjoner gjennom
fokus på forebygging, planlegging og teknologiske innovasjoner.
Selskapets ledelse er forpliktet til å:
Legge til rette for gode arbeids- og driftsforhold, slik at den enkelte medarbeider er motivert og har god
trivsel på sin arbeidsplass.
Drive ansvarlig forretningsdrift, og etterse at HMS og menneskerettigheter blir ivaretatt både i eget
selskap, hos samarbeidspartnere og leverandører.
Hver enkelt ansatt er forpliktet til å:
Ta vare på sine kolleger, og gjøre sitt ytterste for at deres helse og sikkerhet ikke settes i fare.
Være bevisst sitt samfunnsansvar ved å sørge for å etterleve rutiner som er iverksatt av selskapet.
Kvalitet
Vi forplikter å levere tjenester og produkter som tilfredsstiller krav og forventninger fra våre kunder og fra
andre interessenter. Kundetilfredshet er hovedparameteren for hele virksomheten. Fleksibilitet, kvalitet og
sikkerhet skal være våre hovedkjennetegn. Ved å holde kundefokus i alle ledd av prosessen sikrer vi soliditet
og videre utvikling av selskapet. Våre mål skal overvåkes, oppnås og utvikles gjennom kontinuerlige
forbedringsprosesser, som involverer alle ansatte i samarbeid for suksess.
Våre ledelsessystemer er sertifisert i henhold til ISO 9001. Vi er også i samsvar med relevante krav i
Global G.A.P.
Vi arbeider med å bli i henhold til ISO 14001 og ISO 45001 innen 31.12.2023.
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