
Bærekraftspolicy

Ledende nordisk distributør af IT og kontorprodukter

Målet vårt er å utvikle oss på en bærekraftig måte



Despec har som mål å utvikle seg på  
bærekraftig måte der det langsiktige  
perspektivet er å sikre selskapets frem- 
tid. Ved å innlemme denne retnings- 
linjen i bedriftsledelse, kan vi arbeide  
for en bærekraftig utvikling og lang- 
siktig lønnsomhet.   

Sammen med Despecs visjon og mål- 
setting ønsker vi hele tiden å utvikle  
tjenestene våre og levere en komplett  
distribusjonsløsning på en mer bære- 
kraftig måte. Miljøarbeidet i Despec  
vil bidra til å øke bevissthet om miljø- 
påvirkningen, samt beskytte miljøet  
og forhindre forurensning. 

Despec respekterer menneskerettig-
heter og arbeider for gode arbeids-
forhold. Despec har etiske retnings-
linjer for leverandører for å støtte 
bærekraftig utvikling med hensyn  
til miljø og sosial påvirkning. Dette 
innebærer at leverandøren skal drive 
sin virksomhet på en etisk og ansvarlig 
måte og sikre at menneskerettighe-
tene respekteres. Vi ønsker å bidra til 
en bærekraftig utvikling sammen med 
våre kunder og leverandører. 

Despec er en nordisk distributør av IT- og kontorprodukter. Despec  
streber etter en bærekraftig utvikling, der både miljømessig og sosial 
innvirkning vurderes for å sørge for en bærekraftig, langsiktig økonomisk 
vekst. Dette arbeidet hos Despec blir kontinuerlig forbedret og evaluert, 
og bærekraftspolicyen formidles jevnlig til alle de ansatte. 

Vi streber etter 
bærekraft

Hos Despec streber vi etter

Langsiktig 
økonomisk vekst

Miljømessige 
hensyn 

Samfunnsansvar



Hos Despec bryr vi oss om våre ansatte og har fokus på kompetanseutvikling ved å 
være en attraktiv arbeidsplass som utvikler og engasjerer de som arbeider hos oss. 
Despec tilbyr utviklingsmuligheter der de ansatte blir hørt og gitt muligheter til å 
nå sitt fulle potensiale. 

Arbeidsmiljøet må være trygt og prosessene som påvirker det blir kontinuerlig  
evaluert for å sikre en trygg, sunn og likestilt arbeidsplass. All form for diskriminering 
og / eller misbruk skal motarbeides. Mangfold og ulikhet er velkomment. 

Despec verdsetter begrepene etikk og moral og streber etter å opprettholde god 
forretningsetikk og gjennomsiktighet. På alle nivåer i selskapet må ansatte behandle 
hverandre med respekt. Kunder og andre må selvsagt også behandles med den 
største respekt og følelse av service. Ingen skal bruke sin posisjon til personlig 
vinning på bekostning av bedriften, og ingen form for korrupsjon, bestikkelser eller 
annen utilbørlig innflytelse tolereres. 

Despecs Dedikerte Spesialister er...

Engasjerede  
Vi er engasjert 

og dedikert

Intelligente   
Vi er effektive  

og verdiskapende

Dynamiske   
Vi er fleksible 
og proaktive

Pålitelige   
Vi er troverdige  
og ansvarlige

Vi bryr oss om  
våre ansatte
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