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Hållbarhetspolicy
Verksamheten ska bedrivas och utveck-
las på ett hållbart sätt med ett långsik-
tigt perspektiv för att säkra företagets 
framtid. Despec följer all gällande lag-
stiftning, direktiv och internationella 
uppförandenormer som berör verksam-
heten. Genom att integrera hållbarhets- 
policyn i verksamhetsstyrningen kan vi 
verka för resurseffektivitet och långsik-
tig lönsamhet.

Despec respekterar mänskliga rättigheter 
och verkar för goda arbetsvillkor. Despec 
har en Code of Conduct för att stödja en 
hållbar utveckling med hänsyn till miljö 
och social påverkan. Den innefattar att 

leverantörer ska bedriva sin verksamhet 
på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt 
säkerställer att mänskliga rättigheter 
och miljön respekteras. Vi vill tillsam-
mans med våra kunder och leverantörer 
bidra till en hållbar utveckling.

I enlighet med vår vision och mission  
vill vi ständigt utveckla våra tjänster  
och leverera en komplett distributions- 
lösning till våra kunder på ett mer  
hållbart sätt. Miljöarbetet på Despec  
ska öka vår medvetenhet kring vilken 
påverkan vi har samt skydda miljön och 
förebygga föroreningar.

Despec är en nordisk distributör av IT-tillbehör och kontorsprodukter.  
På Despec strävar vi efter en hållbar utveckling, där hänsyn till både vår  
miljömässiga och sociala påverkan är en förutsättning för långsiktig  
ekonomisk tillväxt. Hållbarhetsarbetet ska ingå som en integrerad och 
naturlig del i företagets verksamhet som ständigt ska förbättras och 
kontinuerligt utvärderas. Hållbarhetspolicyn ska förmedlas till alla 
medarbetare.
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På Despec värnar vi om våra medarbetare och arbetar med talent management,  
genom att vara en attraktiv arbetsplats som utvecklar och engagerar medarbetare. 
Despec erbjuder goda utvecklingsmöjligheter där medarbetare blir hörda och ges 
förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetsmiljön ska vara säker och arbets-
miljöarbetet är en kontinuerlig process som ständigt utvärderas för att säkerställa 
en trygg, hälsosam och jämställd arbetsplats. All form av diskriminering och eller 
kränkande särbehandling ska motverkas och olikheter välkomnas. 

Despec värderar begreppen etik och moral, och eftersträvar att upprätthålla god 
affärsetik med transparens. På alla nivåer i företaget ska samtliga anställda behandla 
varandra med största respekt. Kunder och andra i vår omvärld ska naturligtvis även 
dem bemötas med största respekt och servicekänsla. Ingen ska utnyttja sin ställning 
för personlig vinning på bekostnad av företaget och ingen form av korruption,  
mutor eller annan otillbörlig påverkan tolereras.

Våra värdeord på Despec är

Engagerade 
Vi brinner för  

det vi gör

Kunniga  
Vi är kompetenta  

och pålästa

Dynamiska  
Vi vågar vara öppna  

och tänka nytt

Pålitliga  
Vi är ärliga och  

håller det vi lovar

Vi värnar om 
våra medarbetare


