E-Secure’s ApS CSR Profil

Hvordan udformer E-Secure sine CSR mål
E-Secure ApS
bæredygtige mål.
Som udgangspunkt arbejder vi for at gøre vores klode til
et bedre sted at være. Vi ønsker at deltage i
forskelligt frivilligt arbejde i diverse
støtteorganisationer, der kan aktivt gøre en forskel i
udviklingslandene.
Vi har fokus på, at vor virksomhed aktivt medvirker til
at minimere følger af overforbrug af vores jords
ressourcer. Vi er indstillet på at tage et medansvar for
og gøre en aktiv indsats for at mindske de store
mængder affald, menneskeheden til stadighed
producerer.
Vi har gjort det til en mærkesag at kommunikere med
vores samarbejdspartnere om, hvad de kan gøre for at
bidrage til løsningen af klodens udfordringer.
Fra foråret 2017 er vi begyndt at indsamle funktionelle
Alarmenheder til vores støtteorganisation De kan
organisere, at alarm og sikkerheds enhederne kan
benyttes i udviklingslande, hvor Sikkerhed hele tiden
også er et vigtigt redskab, der både redder liv og gør
hverdagen nemmere.
Vi tager ansvar som virksomhed, og minimerer vores
eget affaldsforbrug.
/E-Secure ApS

E-Secure’s mål er at bidrage aktivt til at nå alle17 mål

E-Secure ApS er I færd med at etablere aktivt samarbejde med
NGO organisationer, og er på nuværende tidspunkt I forhandlinger.

Målsætninger:
At deltage i flere hjælpeorganisationer.

E-Secure ApS og E-Secure partnere har indrettet
servicebilerne med diverse hjælpemidler for at sikre
arbejdsstillinger, der ikke belaster medarbejderne unødigt.
E-Secure ApS har en virksomhedspolitik, som
indeholder punktet “Der skal være plads og glæde til alle”.
Eksempler:
E-Secure ApS har en målrettet partner strategi, hvor der er
plads til alle, der vil være med I vort fælles E-Secure partner
net.
Vi har skabt en arbejdsplads med rammer, rum og forståelse for
medarbejdernes forskellige behov og formåen, så
medarbejderen er en kapacitet på lige fod med kolegaerne.

Målsætninger:
Tilbyde medarbejdere firmaaftaler til forskellige træningscentre.
Få etableret en sund frokost ordning i firmaet.
.

Finde rum og plads til medarbejdere, med kroniske lidelser mv.
Udbygge “Der skal være plads til alle” ved at skabe
arbejdspladser til personer med forskellige udfordringer.

E-Secure er vore krav til kvalitet meget høj. Derfor har alle
partnere I E-Secure diverse forskellige og nødvendige
uddanelser inden for Sikring og El.

Målsætninger:
I 2017 har største delen af E-Secure partnere
været igennem de fleste nødvendige
kursusforløb.
Det skal sikre nye medarbejdere en basisviden om
reparationer, fejlfinding, skrueorden samt værktøjsbrug og
teknisk viden om alarmer video adgangskontrol samt låse mv.
Aktiviteter:
Samarbejde med eksterne leverandører for at få udarbejdet
et dokumentationsstyringssystem til kvalitetssikring.
Salgs kompetancer og udvikling
af teknisk viden. SurfaceMount
lodning.
Mikroskopisk undersøgelse og fejlfinding.

E-Secure ApS har en virksomhedspolitik, der
sikrer ligestilling mellem køn og nationaliteter.
Der skelnes ikke mellem kvinder og mænd, nationaliteter,
hudfarve eller trosretning. Ligeledes skelnes der heller ikke
mellem handicap og ikke handicappet.

E-Secure ApS benytter diesel biler, som kører
op til 22 km/l.
I vores værksteder har vi bevidst opsat LED armaturer som en
del af vores spareplan. Som sidegevinst udsender lyskilderne et
behageligt og afstemt lys, der bidrager til kroppens produktion af
D vitamin.
Målsætning:
Udskifte vores dieselbiler til Hybridbiler.
Aktiviteter.
Undersøge mulighederne for at skifte bilerne ud til en
batteriløsning, som passer vores behov.

E-Secure ApS arbejder for at skabe vækst
på en bæredygtig måde og på at skabe en virksomhed med rum
til at udvikle andre projekter.
Vi søger en kundekreds med tilsvarende værdier og politiker, så
vi kan samarbejde til klodens bedste. Samtidig arbejder vi på at
skaffe omsætning til bæredygtige støtteprojekter.
Målsætninger:
E-Secure ApS skal skabe omsætning i indland og udland.
Aktiviteter.
Udbygger vores netværk ved at deltage samt holde
netværksmøder.
Arbejder med synlighed på sociale medier samt lokale og
nationale aviser.
Arbejder på at indføre ProArc til dokumentationsstyring, som vil
hjælpe os med økonomisk vækst samt kvalitetssikring.

E-Secure ApS tænker innovativt I alle
vore arbejdsprocedurer.
Vi søger at udvide vores arbejdsområder, samt den teknologi vi
benytter.
Målsætninger:
Kvalitetsstyrings-værktøjer skal være fuld funktionelle i 2017.
Udvikle nye standarter i vores branche - for at skabe bredere
forståelse for teknikker og teknologier.
Ibrugtagelse af egen kursusforløb
Aktiviteter.
Færdiggøre vores projekt med Kvalitetsstyrings-program

E-Secure ApS deltager i forskellige netværksmøder i Halsnæs.
Møderne finder sted i Elværket 3300 – Frederiksværks
oprindelige strømforsyning fra 1906.
Her har vi medvirket til at skabe en ramme for vidensdeling,
forretningsudvikling og inspiration for lokale virksomheder.
Samtidig medvirker virksomheder fra nabokommuner og
hovedstaden, der hermed får et indblik i mulighederne i
Halsnæs, samtid med at Halsnæsvirksomheder skaber sig et
netværk udenfor kommunen.
Målsætninger:
Deltage I mindst 20 netværksmøder pr år. I Elværket
Skabe yderligere vækst i Halsnæs.
Sætte det “Rå og Autentiske Halsnæs” på landkortet.

Målsætninger:
Affald fra reparationer af elektronik skal reduceres yderligere.
Nye teknikker skal udvikles, så flere dele fra defekte alarm
enheder kan genanvendes.
Udvikling af ruteplanlægningssystem for at mindske brugen af
brændstof.
Sikre sig, at alle medarbejdere har den relevante viden omkring
bæredygtighed og uddannelse.
At skabe rutiner så diverse indpakning fra forsendelser med
reservedele, kan genanvendes eller sendes retur til leverandør til
genbrug for at aflaste miljøet
Anskaffe hybridbiler.

E-Secure ApS istandsætter defekte alarm dele så
de fremstår som nye.
dette genbrug nedsætter CO2 udledningen ved mindre behov for
affaldsforbrænding.
Genanvendelse reducerer også mængden af elektronisk affald.
Distribution af batteriaffald til virksomheder som genanvender
lipo/lifa indhold.
Vi benytter kontorartikler/papir som ikke belaster skovhugst mv.
Målsætninger:
Energioptimering af udstillinger og lager

E-Secure ApS indsamler gamle, men funktionelle
modeller af alarmer til udviklingslande. Her kan de
benyttes både på privat og I erhvervs niveau og i
forbindelse med undervisning.
Målsætning:
Forsat at bidrage til bæredygtig undervisning og kommunikation
gennem aflagt elektronik til udviklingslande.
Aktiviteter

