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EPTEC har en sterk og unik organisasjonskultur. Våre ansatte spiller en viktig rolle for å bevare 

og videreutvikle denne kulturen og bidra til at EPTEC er et engasjerende sted å jobbe. For å nå 

våre mål vil våre verdier, miljø og etikk styre oss i riktig retning. 

Våre verdier 
 

Integritet – EPTEC skal til enhver tid følge de lover, regler og forskrifter som gjelder  

Kvalitet – EPTEC skal alltid levere produkter og tjenester til avtalt kvalitet 

Respekt – EPTEC skal ha respekt for sine kunders tid og verdier, sine ansattes rettigheter, sine 

aksjonærers kapital, samt myndighetenes forventninger til samfunnsansvar 

Miljø – EPTEC jobber systematisk og målrettet for å bidra til reduksjon av miljøbelastende stoffer. 

EPTEC skal ligge i front av bransjeutviklingen med implementering av mer miljøvennlig kuldemedier. 

EPTEC skal ha et godt arbeidsmiljø skapt gjennom god kommunikasjon, aktiv involvering, godt 

teamarbeid og en god kultur basert på åpenhet, tillit og medarbeiderutvikling.  

 

Miljø 
 

EPTEC har sterkt fokus på å gjennomføre aktiviteter på en måte som gir minst miljøpåvirkning samt 

overholde relevante lovfestede og andre selvpålagte miljøkrav. 

Dette gjør vi blant annet ved: 

• Å fokusere på å øke salg av utstyr med miljøvennlige kuldemedier på bekostning av 

kuldemedier med høy GWP (global warming potential) 

• at avfallsstoffer håndteres forsvarlig etter gjeldende lovverk og retningslinjer og deponeres til 

sertifiserte mottak 

• Å jobbe systematisk og målrettet for å minimere alle lekkasjer av kuldemedier 

• Å kildesortere på alle lokasjoner og benytte eksterne leverandører håndtere spesialavfall 

Våre medarbeidere gis informasjon og opplæring slik at de motiveres til å utføre sine oppgaver på en 

miljøvennlig måte, samt å bidra aktivt i miljøarbeidet. 

Et godt arbeidsmiljø får vi gjennom god kommunikasjon, aktiv involvering, godt teamarbeid og en god 

kultur basert på åpenhet, tillit og medarbeiderutvikling.  

 

Etikk 
 

Våre etiske retningslinjer er både viktig og avgjørende for selskapets daglige virke og styrer våre 

handlinger og vår opptreden. 

EPTEC tar ingen snarveier eller kompromisser for å oppnå kortsiktige gevinster, og alle ansatte 

forplikter seg til og kun utføre handlinger som holder seg innenfor de skrevne lover og regler, samt de 

uskrevne etiske og moralske retningslinjer. 

Våre etiske retningslinjer er: 

• Vise respekt for hvert menneskes rettigheter, verdighet og integritet 

• Ta ansvar for egne handlinger 

• Opptre ærlig, upartisk, redelig og respektfullt ovenfor andre 


