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Indledning

RIVALs Code of Conduct afspejler vores virksomhedskultur og dét, vi står for. 

Ordentlighed er udgangspunktet for de værdier, vi lever efter på RIVAL – både internt og eksternt. 

RIVAL leverer og forventer ordentlighed gennem ansvarlighed, sund fornuft og langsigtede beslutnin-
ger, og vi forventer, at vores samarbejdspartnere har samme holdning.  

RIVALs leverandører og øvrige samarbejdspartnere skal overholde gældende national og international 
lovgivning, regler og retningslinjer såvel som internationalt anerkendte menneskerettigheder.

Det forventes, at vores leverandører har de nødvendige procedurer og systemer, der sikrer over - 
  hol delse af dette og af RIVALs Code of Conduct.  

Menneskerettigheder

RIVALs leverandører skal efterleve alle de internationalt anerkendte menneskerettighedsstandarder, 
herunder:  

• Overholde gældende regler for maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid 

• Sikre minimum én ugentlig fridag for medarbejderne  

• Ikke benytte børnearbejde

• Sikre, at unge mellem 15 og 18 år ikke udfører natarbejde og farligt arbejde 

• Udarbejde ansættelseskontrakt mellem virksomheden og den enkelte ansatte for at sikre begge 
parters rettigheder 

• Aflønne medarbejderne efter gældende regler, herunder overholdelse af mindstelønsbetalingerne 
og betaling for overarbejde 

• Sikre, at der ikke sker diskrimination af nogen art på arbejdspladsen – hverken i forhold til køn, reli-
gion, alder, nationalitet, seksualitet eller social status 

• Respektere foreningsfrihed for medarbejderne

• Sikre en god og åben kommunikation i virksomheden 
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Sundhed og sikkerhed 

Som arbejdsgiver har leverandørerne det juridiske ansvar for arbejdsmiljøet og det overordnede ansvar 
for, at medarbejderne ikke kommer fysisk eller psykisk til skade som følge af arbejdet.  RIVALs leve
randører skal forebygge arbejdsulykker og efterleve princippet om ”Safety before Business”. Vores leve-
randører skal overholde alle gældende regler og herudover:

• Sikre, at sikkerhedsudstyr er tilgængeligt for alle

• Sikre, at der gives en ordentlig instruktion til virksomhedens maskineri og øvrigt udstyr 

• Bruge risikovurderinger og sikkerhedsrunderinger til at identificere og eliminere risici i dagligdagen

• Udarbejde Beredskabsplan 

• Registrere nærved og arbejdsulykker, så der kan laves konkrete handlingsplaner for at undgå frem-
tidige ulykker

• Understøtte et sundt miljø at færdes i

• Stille ordentlige sanitetsforhold til rådighed   

Miljø

RIVALs leverandører skal overholde alle gældende regler på miljøområdet og herudover:

• Løbende gøre en aktiv indsats for at minimere miljøpåvirkningerne 

• Identificere de kemiske produkter, der anvendes, samt udarbejde risikovurderinger og indsamle 
sikkerhedsdatablade til dokumentation og styring

• Løbende erstatte miljøbelastende stoffer med mindre miljøbelastende

Kvalitet og udvikling

RIVAL leverer højkvalitets underleverandørarbejde til sine kunder, og det er derfor essentielt, at vores 
leverandører i enhver henseende understøtter dette og leverer den bedste kvalitet.

Vores leverandører skal som minimum have et kvalitetssystem, følge principperne i ISO 9001 og her-
under leve op til følgende krav:

• Indarbejde procedurer, som er med til at sikre en kontinuerlig ensartethed gennem hele værdi
kæden

• Sikre minimale kvalitetsomkostninger 

• Være parate og villige til løbende forbedringer og udvikling
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Forretningsetik

RIVAL arbejder ud fra høje forretningsetiske standarder. 

Vores leverandører skal understøtte dette og have grundlæggende idealer samt tage både et forret-
nings og samfundsmæssigt ansvar. De etiske vurderinger skal indgå i alle de beslutninger og valg, som 
foretages. Det betyder, at RIVALs leverandører skal leve op til følgende:

• Der må ikke ske korruption, afpresning, bestikkelse eller andre kriminelle handlinger 

• Der må ikke anvendes ”Conflict Minerals”

• Råmaterialer, dele og produkter som leveres til RIVAL, skal være i overensstemmelse med RoHS 
direktivet og REACHforordningen 

• Der skal sikres en høj standard inden for IT-sikkerhed

• Der skal foreligge en persondatapolitik, som sikrer følsomme og fortrolige data – både om medar-
bejdere og samarbejdspartnere

• Det skal være accepteret at kunne tale frit – både positivt og negativt i organisationen 

• Import- og eksportregler skal overholdes 

• Integritet og dermed ærlighed, retfærdighed, respekt og sikkerhed skal anerkendes og understøttes

• Der må ikke accepteres nogen form for konkurrenceforvridende aktiviteter

Implementering og administration 

RIVALs leverandører skal indføre procedurer, der er med til at sikre overholdelse af RIVALs Code of Con-
duct. Vores leverandører skal derfor:

• Udpege en ledelsesrepræsentant som er ansvarlig for implementering og efterlevelse af RIVALs 
Code of Conduct i alle dele af leverandørens virksomhed og hos leverandørens samarbejdspartnere

• Besvare spørgeskemaer, deltage i fysiske audits samt levere dokumentation, hvis dette efterspørges

• Indarbejde procedurer og sikre dokumentation for, hvorledes overholdelse af RIVALs Code of Con-
duct sikres i leverandørens virksomhed 

Såfremt der konstateres en væsentlig overtrædelse af RIVALs Code of Conduct, og såfremt denne ikke 
omgående korrigeres af leverandøren efter påkrav herom, kan RIVAL afslutte samarbejdet med leve-
randøren uden varsel.


