
 Vårt hållbarhetsarbete

Motionerar  tillsammans

Vi peppar våra medarbetare till fysisk 

och gemensam aktivitet på distans - 

även under corona. Friska medarbetare 

är glada medarbetare!

Flexibel arbetsplats

Vår flexibla arbetsmiljö möjliggör för 
arbete på distans och underlättar för 
varje medarbetare att anpassa sina 

arbetsdagar utifrån exempelvis 

familjesituation eller andra 

förutsättningar.

Teambuilding

Vi tycker att det absolut viktigaste vi har 
på PrimeQ är vår starka gemenskap. Vi 

anordnar årligen engagerande aktiviteter 
som kick-offs och teambuilding.  

I samband med corona har vi bland annat 
haft digitala inspirationsföreläsningar. 

Förmånscykel

Vi erbjuder förmånscykel till alla våra 

medarbetare. Anställda uppmanas  

även att utnyttja kontorets cyklar 
vid kundbesök som ligger i nära 

anslutning till arbetsplatsen.

Coronagruppen

Donerar till välgörenhet

80% digtala dokument

Hårdvara med TCO-certifiering

Ungefär 90% utav vår sålda hårdvara har 
HP's TCO-certifiering. Det innebär att 
produktens sourcing, tillverkningsprocess 

och arbetsförhållanden uppfyller särskilda 

hållbarhetskrav.

Sparar 36 träd per år

Genom att förvara och signera dokument 
och avtal digitalt minskar vi användandet 
av ungefär 288 000 pappersark per år,  

vilket motsvarar 36 hela träd.

Återvinner hårdvara

Vi återvinner majoriteten av vår 
gamla hårdvara så att den kan 

komma till nytta på annat håll.

Hälsovårdsförsäkringar

Vi erbjuder våra anställda sjuk - 

och hälsovårdsförsäkringar  
samt annan hjälp vid behov.

Eldrivna företagsbilar
Vi har två företagsbilar som går 
helt på el och vi har en laddare i 
garaget som fritt får utnyttjas för 
våra medarbetares privata elbilar.

För att hjälpa de som behöver det mest  
har vi valt att donera en julgåva till  

några olika välgörenhetsorganisationer.  
De tre senaste åren av vi stöttat  

Barncancerfonden, Cancerfonden  

och Hjärt-& Lungfonden.

www.primeq.se/hållbarhet

Drygt 80% utav våra dokument 
förvaras digitalt tack vare vår 
användning av molntjänsterna  

Xledger, Onfelow och AI-lösningar.

För att säkerställa att vi på PrimeQ jobbar 
under så säkra omständigheter som möjligt 
bildade vi en grupp som ansvarar för att 
hålla alla medarbetare uppdaterade och ge 

ansvarsfulla riktlinjer kring Covid-19.   
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