HMSK-Politikk
CCB skal være den foretrukne logistikk- og serviceleverandøren til energisektoren, maritime
virksomheter og til virksomheter innen havbruk.
Vi leverer tjenester med høy kvalitet innenfor:
• Reparasjon og vedlikehold av rigger og fartøy.
• Alle typer vedlikehold fra lagringsvedlikehold av undervannsverktøy til full resertifisering av brønnkontrollutstyr.
• Logistikktjenester og materialadministrasjon, inkludert lasting/lossing og transport
av gods, mellomlagring og varehustjenester.
• Mottak og mellomlagring av farlig avfall, høytrykksrengjøring og miljøtjenester.
• Eiendomstjenester.
Våre kjerneverdier er: Sikkerhetsbevisst - Handlekraftig – Lagspiller
Vi baserer CCBs forretningssuksess på solide prosesser, og vår evne til fortløpende å
forbedre disse prosessene for å kunne yte best mulig service til våre kunder. Denne
forpliktelsen gjør seg gjeldende både for kvaliteten på tjenestene vi utfører, og for vår evne til
å arbeide sikkert og miljøvennlig.
Vi forplikter oss til:
• å forbedre og kontinuerlig fokusere på helse, sikkerhet, og ytre miljø, med en
målsetning om null skader, null arbeidsrelaterte helseplager og null utslipp til det
ytre miljø
• å beskytte det ytre miljø, både på vegne av egne virksomheter, våre leverandører,
basebrukere og fra andre relevante interessenter. Gjennom en aktiv strategi skal vi
styre virksomhetene gjennom «det grønne skifte», ved gradvis reduksjon av eget
CO2-avtrykk og gjennom levende miljøforbedringsplaner.
• å føre et detaljert klimaregnskap i alle våre sertifiserte virksomheter.
• på strategisk og operativt nivå, bidra til å oppnå egne bærekraftsmål
• fortløpende forbedre våre prosesser, ved å evaluere våre tjenester og produkter,
analysere data fra våre systemer og iverksette bedre løsninger.
• å opprettholde kundetilfredshet ved å gjennomføre våre prosjekter på avtalt tid, og
til avtalt pris, og i henhold til kundens krav.
• å definere HMS-, kvalitets- og forbedringsmål, overvåke dem, og stadig evaluere
og korrigere for å nå disse.
• å utarbeide og vedlikeholde våre risikoanalyser, der alle HMS- og kvalitetsaspekter
ivaretas for våre ansette, våre kunder og andre relevante interessenter
• å gi våre ansatte den oppfølging og opplæring som skal til for å gjøre jobben på en
sikker måte.
• å sikre god dialog og medvirkning fra ansatte i spørsmål som vedrører våre
prosesser.
• å ha en beredskap som sikrer våre ansatte, det ytre miljø og andre relevante
interessenter fra skader.
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