
Bæredygtighedspolitik

Ledende nordisk distributør af IT og kontorprodukter

Vi stræber efter at udvikle os på en bæredygtig måde



Despec sigter efter at udvikle sig på en 
bæredygtig måde med et langsigtet 
perspektiv for at sikre firmaets fremtid. 
Ved at integrere bæredygtighedspolitik-
ken i forretningsledelsen kan vi arbejde 
henimod en bæredygtig udvikling og 
langsigtet fortjeneste.

Kombineret med Despecs vision og  
mission ønsker vi konstant at udvikle 
vores services og levere en komplet  
distributionsløsning på en mere bære-
dygtig måde. Miljøarbejdet hos Despec 
vil hjælpe med at øge kendskabet til 
vores miljømæssige påvirkning samt 
beskytte miljøet og forhindre forure- 
ning.

Despec respekterer menneske-
rettigheder og arbejder for gode 
arbejdsforhold. Despec har et Code 
of Conduct, som indebærer, at leve-
randører støtter bæredygtig udvikling 
med hensyn til miljømæssig og social 
påvirkning. Det inkluderer, at leve-
randører skal udføre deres arbejde på 
en etisk og ansvarlig måde og sikre at 
menneskerettigheder respekteres. Vi 
ønsker at medvirke til en bæredygtig 
udvikling sammen med vores kunder 
og leverandører. 

Despec er en nordisk distributør af IT og kontorprodukter. Despec 
stræber efter bæredygtig udvikling, hvor både vores miljømæssige og  
sociale påvirkninger er indtænkt for at opnå bæredygtig, langsigtet  
økonomisk vækst. Bæredygtighedsarbejdet hos Despec bliver løbende 
forbedret og evalueret, og bæredygtighedspolitikken bliver jævnligt 
kommunikeret til alle medarbejdere. 

Vi ønsker  
bæredygtighed

Hos Despec stræber vi efter

Langsigtet,  
økonomisk vækst

Miljømæssig 
omtanke

Socialt  
ansvar 



Hos Despec holder vi af vores medarbejdere og arbejder med talent management
ved at være en attraktiv arbejdsplads, som udvikler og engagerer medarbejdere. 
Despec tilbyder udviklingsmuligheder, hvor medarbejdere bliver hørt og får 
mulighed for at opnå deres fulde potentiale. 

Arbejdsmiljøet skal være sikkert, og forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø  
bliver konstant evalueret for at sikre en sikker, sund og ligeværdig arbejdsplads. 
Enhver form for diskrimination og/eller misbrug tolereres ikke. Diversitet og for-
skellighed er velkomment. 

Despec værdsætter begreberne etik og moral og stræber efter at bevare god 
forretningsetik og gennemsigtighed. På alle niveauer i virksomheden skal medar-
bejdere behandle hinanden med respekt. Kunder og andre skal selvfølgelig også 
behandles med den største respekt og følelse af service. Ingen skal bruge deres 
position med henblik på personlig fortjeneste på bekostning af virksomheden,  
og ingen form for korruption, bestikkelse eller anden unødig påvirkning tolereres. 

Despecs dedikerede Specialister er...

Engagerede  
Vi er engagerede  

& dedikerede

Intelligente   
Vi er effektive &  

skaber værdi

Dynamiske   
Vi er fleksible  
& proaktive

Pålidelige   
Vi holder, hvad vi  

lover & tager ansvar

Vi holder af vores  
medarbejdere

Despec Denmark A/S      I      Tel: +45 45 76 43 00      I      info@despec.dk      I      despec.dk


