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Corporate Responsibility policy
Policy for bedriftsansvar
Staples legger stor vekt på økonomisk forutsigbarhet og fremgang, sosial velferd og miljømessig
bærekraft. Dette gjør vi på en åpen og faktabasert måte sammen med våre interessenter og
samarbeidspartnere.
Vårt arbeid med bedriftsansvar er bygget rundt fire grunnpilarer; samfunn, mangfold, miljø og
etikk – som uttrykker vårt ønske om å bidra til samfunnet, fremme mangfold, ta ansvar for miljøet
og handle på en etisk korrekt måte, hvor visjonen "Workspace of tomorrow" er fundamentet for
vår misjon ”Be the leading solutions provider for the workspaces's of today and tomorrow”.

Samfunn
Vi tilstreber å påvirke utviklingen i positiv retning i de lokalsamfunn hvor ansatte bor og jobber.
Dette gjør vi gjennom å skape nye arbeidsplasser, være gode samfunnsborgere, gi økonomisk
støtte, delta i samarbeidsprosjekter, samt gjennom å oppmuntre våre ansatte til å engasjere seg i
samfunnet og delta i frivillig arbeid.

Mangfold
Vi verdsetter mangfold i de ansattes bakgrunn, ideer og tanker. Vi følger rettferdige arbeidsnormer
og praksis, favoriserer mangfold og gir like muligheter for alle. Vi gir rettferdige og rimelige
belønninger.
Miljø
Vi forplikter oss til å verdsette miljø, ved å minimere og forebygge miljørisiko og miljøpåvirkning
fra våre aktiviteter, produkter og tjenester. Vi konsentrerer oss ikke kun om miljøpåvirkningen fra
våre egne aktiviteter, men jobber for å gjøre det enkelt for våre ansatte, kunder og leverandører å
følge våre eksempler og verne om vårt miljø

Etikk
Vi mener det er like viktig å gjøre det riktige som å gjøre noe på en god måte. Vår etikk og
integritet viser hvem vi er og gjør vårt forhold til kunder og leverandører til noe spesielt. Vi setter
ærlighet, rettferdighet og integritet høyt. Vi utdanner våre ansatte og andre interessenter og
reagerer når det oppstår spørsmål og problemer rundt dette.
Gjennom vårt bedriftsansvar blir vi en bedre arbeidsgiver, forretningspartner og samfunnsaktør.
Det hjelper oss i å ta et større ansvar og til å bidra til lønnsom vekst. Våre 4 pilarer kjennetegnes
av følgende nøkkelord:




Ansvarlighet, åpenhet og ledelse: Vi samarbeid åpent med våre interessenter og evaluerer
kontinuerlig betydningen av våre handlinger.
Engasjement og utvikling: Vi investerer i relasjoner mellom våre interessenter og bygger
opp en forståelse av formålet med vårt samfunnsansvar.
Målbarhet, mål og integrering med vår forretningsvirksomhet: Vi måler våre prestasjoner
og identifiserer hvordan vi kan arbeide best mot stadig forbedring.
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