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Om Beckman Automation AS
Beckman Automation AS har hovedkontor I Oslo. Selskapets vedtektsfestede formål er salg av
automasjon, herunder pakkemaskiner for medisiner, samt konsulenttjenester.
Beckman Automation AS har lang erfaring med installasjon, drift og service av maskiner og
automasjon. Vi har vår egen serviceavdeling med fast ansatte teknikere. Vi er leverandør og drifter i
dag bl.a. store pakkeanlegg for multidose.
I tillegg til våre importerte produkter, utvikler og produserer vi spesialprodukter etter
spesifikasjon fra kunder.
I Beckman Automation er vi fire ansatte

Forretningsidé - mål.
Beckman Automation AS skal betjene markedsområder der automatisering og datastyring
av medisinhåndtering er et behov. Vi skal levere produkter, tjenester og systemleveranser
av høy kvalitet.
Bedriften legger vekt på en lønnsom og miljøvennlig virksomhet hvor både kunder, ansatte og
samfunnet oppfatter oss som en konstruktiv og dyktig samarbeidspartner.
Vårt mål
- Å være en dyktig leverandør av produkter som er pålitelige for våre kunder og dermed skape miljø
og lønnsomhet til vår videre utvikling.

Samfunnsansvar:
I Beckman Automation har vi valgt å forholde oss til FNs Global Compact i vårt arbeid med
samfunnsansvar. Vi arbeider kontinuerlig med å forstå vår rolle, ikke bare som arbeidsgiver, men som
en samfunnsaktør med et individuelt ansvar for de handlinger, transaksjoner og den adferd vi utviser
i vårt daglige arbeide med kunder, leverandører, ansatte og samfunnet forøvrig. Planen er
utarbeidet i samsvar med FNs prinsipper og hvert punkt i planen er organisert i henhold til disse
prinsippene.
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Menneskerettigheter
Prinsipp 1 og 2:
Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
I Beckman Automation arbeider vi internasjonalt og har derfor et spesielt ansvar for å sikre at vår
egne produksjon og produksjonen til våre underleverandører forholder seg aktivt til de
grunnleggende menneskerettighetene og ikke bryter disse. Dette arbeidet utføres i praksis ved
bedriftsbesøk og undersøkelser av produksjonsforhold.

Prinsipp 3, 4, 5 og 6:
Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive
forhandlinger anerkjennes i praksis, sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, sikre at
barnearbeid reelt avskaffes, og sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
I Beckman Automation praktiserer vi organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger. Vi har
ingen former for tvangsarbeid og enhver ansatt lønnes i henhold til norsk lov og praksis. Vi arbeider
aktivt med å øke andelen kvinnelige ansatte. Vi har ansatte av forskjellig etnisk opprinnelse og ser
dette som en berikelse av vårt arbeidsmiljø og en styrking av kompetansebasen vår. Vi rekrutterer
også aktivt gjennom NAV som en del av vårt CSR-arbeid. I Beckman Automation er alle legninger
akseptert.

Miljø
Prinsipp 7, 8 og 9:
Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer, ta initiativ til fremme av økt
miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
I Beckman Automation er miljø en viktig del av vårt CSR-arbeid. Vi jobber kontinuerlig med å sikre
gode produksjonsmåter som hensyntar miljøet. Vi øker også andelen firmabiler som er utslippsfrie og
per i dag er 50% av firmabilene våre hybrid- eller elbiler. I Beckman Automation ser vi på miljø som
en konkurransefordel og bruker dette elementet aktivt i vår forretningsutvikling. Vi bruker Chooose
til å overvåke og forbedre bedriftens karbonfotavtrykk og er medlem av Grønt Punkt.

Anti-korrupsjon
Prinsipp 10:
Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.
I Beckman Automation arbeider vi internasjonalt og korrupsjon kan være en større utfordring utenfor
Norge. Som prinsipp aksepterer vi under ingen omstendighet korrupsjon eller korrupsjonsliknende
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adferd. Vi tar ikke imot gaver over kr 250 og gir heller ikke gaver over denne størrelse til kunder eller
samarbeidspartnere.

Filantropi
I Beckman Automation er filantropi en viktig del og vi har siden oppstart donert penger til forskjellige
veldedige formål. Eksempler på slike formål er:
Huk Fotballklubb:

Årlige donasjoner siden 2005

Fighter Kampsportklubb:

Årlige donasjoner siden 2014

Kirkens Bymisjon:

Juledonasjoner istedenfor julegaver siden 2017

Palestine Children’s Relief Fund:

Donasjoner fra 2008 til 2010 i forbindelse med et prosjekt
rettet mot å operere handikappede barn fra Palestina.

Carroll’s pyramide for samfunnsansvar
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