
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Code of Conduct. 
 

 

Lovoverholdelse: 

- Dansk Erhvervsbeklædning/Dansk Skilte Reklame ´(DE/ DSR) – EMGJ Holding Aps., vil løbende sikre og 
kræve at underleverandører overholder og arbejder efter lovgivningen i de lande vi har samhandel med, 
herunder relevante miljø- og arbejdsregler. 
 

Børnearbejde: 
- DE/ DSR og samarbejdende underleverandører arbejder for at overholde lovgivningen i forbindelse med 
anvendelse af arbejdskraft under 18 år. 
- Holder ikke børn og unge under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer. 
- Alle parter afholder sig fra at ansætte arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og 
sikkerhed. 
 

Diskrimination: 
- DE/ DSR diskriminerer ikke, ej heller på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion, eller poli-
tisk overbevisning. 
 

Helbred og sikkerhed: 
- DE/ DSR arbejder på ar sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige 
kemikalier og partikler, samt ulykker, og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og 
en procedure, der følges. 
- at der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne 
samfund. 
- at der er sikret nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf. 
 

Arbejdskonditioner: 
- DE/ DSR beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb, og trusler på arbejdspladsen i enhver hen-
seende. 
- respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred. 
- Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen 
skal betales for det. 
 

Produktansvarlighed: 
- DE/ DSR tager miljøhensyn ved både design, udvikling og produktion, og sikrer løbende tests af virksomhe-
dens anvendte produkter, og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og usikkerhed. 
 

Korruption og bestikkelse: 
- Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres, eller kræves. 

 

I Dansk Erhvervsbeklædning/Dansk Skilte Reklame, bestræber vi os på at etablere et langvarigt 
samarbejde med vore kunder og leverandører, til gensidig fordel for alle parter, og i forbindelse med 
indgåelsen af aftaler er en konstruktiv dialog med leverandører og andre samarbejdsparter en del af 
processen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/profil.htm 
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