
Bestäm dig för Säkerhet:

Så tryggar vi en säker arbetsmiljö på ZÜBLIN
Säkerhet prioriteras hos ZÜBLIN Våra över 70 000 medarbetare, våra 
uppdragsgivares medarbetare och våra partnerföretags medarbetare ska komma 
hem friska och oskadda från jobbet varje dag. Därför måste var och en agera 
ansvarsfullt och med eftertänksamhet när det gäller säkerhet. Vårt mål är att helt 
förebygga olyckor och arbetsrelaterad frånvaro. Med budskapet ”Nollvision –  
Noll olyckor” siktar vi på nollan.

Vårt ambitiösa mål kräver att alla arbetsledare och medarbetare 
personligen bidrar i lika stor mån. Bara  som ett team kan vi 
säkerställa en säker arbetsplats.

Ledning
Säkerheten och hälsan för våra egna medarbetare, samt för våra 
uppdragsgivares och partnerföretags medarbetare, har högsta 
prioritet hos ZÜBLIN. Det är vårt ansvar att skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för detta. Eftersom: Säkerhet lönar sig! 

Arbetsledare
Vi är konsekventa och kompromisslösa när det gäller säkerhet.  
Som förebilder motiverar vi våra medarbetare att tänka på att arbeta 
säkert. På byggarbetsplatsen kräver vi samma sak av våra  
partnerföretag och inlånad personal.

Sakkunnig säkerhetspersonal
Vi erbjuder helomfattande rådgivning, dokument och utbildningar 
samt hjälper på lämpligt sätt till med genomförandet av arbets- 
miljöinsatser. Vi fungerar både som kunskapsförmedlare och som 
centrala kontaktpersoner för säkert arbete hos ZÜBLIN. Vi  
hjälper arbetsledande personal och kollegor att implementera  
åtgärder för säkert arbete.

Medarbetare
Under det vardagliga arbetet tänker vi aktivt på säkerheten på 
arbetsplatsen, oavsett om det gäller en byggarbetsplats eller ett 
kontor. Denna medvetenhet ökar säkerheten - både för oss själva 
och för våra kollegor. På det sättet kan vi arbeta framgångsrikt  
som ett team.

Så här gör vi ZÜBLIN säkrare varje 
dag:

1 Stanna! Ta dig tid och bedöm situationen innan du sätter 
igång. Sekunderna innan nästa arbetsmoment är avgörande!
2 Tänk! Tänk igenom nästa planerade arbetsmoment, förbered 
dem ordentligt och prioritera en säker arbetsmiljö och ett säkert 
arbete. 
3 Handla! Agera ansvarsfullt och arbeta säkert. Sätt säkerheten 
först – för dig och ditt team. 

Det finns ingenting som är mer värdefullt än att få ett långt och 
friskt liv. Oavsett om det är på byggarbetsplatsen eller på kontoret: 
det är sekunderna innan nästa arbetsmoment som avgör...

• om vi kommer hem trygga och glada  till våra familjer på kvällen.
• om vi även nästa dag kan utföra vårt arbete fulla av energi.
• om vi är pigga och friska på fritiden.


