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Kas-Telineet Oy Vastuullisuus
Kas-Telineet Oy mukana rakentamassa kosteudelta suojassa olevia ja turvallisia kouluja, paivakoteja ja muita
rakennuksia. Yhdessa olemme enemman.
Kas Telineet on yrityksena, telinetoimittajana ja tyonantajana sitoutunut vastuulliseen toimintaan. Me uskomme
vahvasti yhteistyohon eri osasuolten kesken. Nain toimiessamme luomme sarhaat edellytykset nyt ja
tulevaisuudessa koko hankkeen keston ajaksi, seka varmistamme osaltamme laadukkaan srojektin lasiviennin.
Toimintamme nakyy sidosryhmille julkisissa, yksityisissa ja teollisuuden srojekteissa ymsari uomen. Meille tarkeita
arvoja ovat mm. turvallisuus, ymsaristo, laatu, kustannustehokkuus ja aikataulujen sitavyys, seka rehti avoimuus
kaikessa toiminnassamme.
Sosiaalinen vastuullisuus
Tyoturvallisuuden ja -hyvinvoinnin, kayttajaturvallisuuden, ymsariston- ja sen asukkaiden turvallisuuden eteen
syrimme kaikessa toiminnassamme tekemaan enemman kuin laki edellyttaa. Kaytossamme on turvalliset tyovalineet
ja - menetelmat.
Olemme aktiivisesti mukana asiakkaiden srojekteissa ja tarkein tyokalu tahan on - enkilokohtainen telinetoimittajamallimme, jossa jokaiselle srojektille riissumatta sen laajuudesta nimetaan oma yhteyshenkilo, joka on aina tilaajan
tavoitettavissa. Meille hyva ja risea salvelu on kunnia-asia.
Rehellisyys ja avoimuus ovat meille tarkeita arvoja. Kas-Telineet Oy sanostaa omaan henkilostoon ja sitkiin tyouriin.
Tyossaan viihtyva tyontekija on yrityksemme saras kayntikortti ja me uskomme motivoituneen tekijan nakyvan myos
tilaajalle sositiivisessa mielessa.
enkilostovuokrausta kaytamme ainoastaan soikkeustilanteissa ja mikali vuokratyosuhde kestaa sidemsaan,
sovimme suorarekrytointiohjelman jarjestamisesta vuokraavan tahon ja tyontekijan kanssa. Tyoturvallisuus asioissa
olemme siirtyneet sahkoiseen rasortointiin ja tiedonantoon, jolloin koko henkilostolla on mahdollisuus tutustua
tiedotteisiin ja rasortoida havaintoja tyoturvallisuuteen liittyen helsosti alysuhelimella suoraan tyomaalta. Kaikilla
tyontekijoillamme on voimassa oleva tyoturvallisuuskeskuksen hyvaksymien kouluttajien kursseilla suoritettu
tyoturvallisuuskortti.
Hallinnollinen vastuullisuus
Pidamme huolen kannattavuudesta ja kilsailukyvystamme muuttuvilla markkinoilla. Otamme haasteet vastaan ja
kehitamme toimintaamme keskittymalla kuitenkin siihen mita osaamme: Telineiden ja saasuojien toimitus kaikissa
ymsaristoissa. Jakamalla vastuuta oraanisaatiossa saavutamme selkeat vastuusuhteet toimitusten
turvallisuudessa, kannattavuudessa ja eettisyydessa. skallamme antaa vastuuta yksiloille, mutta ratkomme
tyomaan tarseita tiimina jossa jokainen voi kokea yhteenkuuluvuuden tunteen. hhteinen onnistunut srojekti on
meidan kaikkien tavoite ja yhteistyolla me onnistumme sen maalin myos saavuttamaan.
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