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K360 är ett modernt byggföretag med höga ambitioner som erbjuder kvalitativa och kundanpassade tjänster 
inom plattsättning och byggnation. Kunderna är både företag och privatpersoner och vi utför större 
entreprenader så väl som mindre arbeten. Huvudkontoret finns i Uppsala och vi utför främst jobb i Uppsala och 
Stockholm med omnejd, men vi utför även uppdrag i övriga landet utifrån våra kunders olika behov.  

K360 ska arbeta mot att ständigt förbättra den egna arbetsmiljön genom att samråda och 
medverka tillsammans med medarbetare och entreprenörer samt följa gällande lagstiftning 
och andra krav som vi omfattas av. 

Hos K360 ska medarbetarna inte drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa. Våra risker i 
produktionen vill vi förhindra eller minska genom att bidra till säkra och hälsosamma 
arbetsförhållanden. Vi ska eliminera faror och minska våra arbetsmiljörisker genom ett 
riskförebyggande arbetssätt som kommuniceras kontinuerligt. Vi ska säkerställa 
användandet av skyddsutrustning och genomföra utbildningar som ökar riskmedvetandet. 

K360 accepterar ingen form av mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling. Vår 
arbetsmiljö ska präglas av öppenhet samt att alla medarbetare ansvarar för att alla individer 
ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi vill påverka den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön positivt och se till att medarbetarna trivs och kan utvecklas yrkesmässigt.  

Uppsala, 2022-06-01 
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K360 är ett modernt byggföretag med höga ambitioner som erbjuder kvalitativa och kundanpassade tjänster 
inom plattsättning och byggnation. Kunderna är både företag och privatpersoner och vi utför större 
entreprenader så väl som mindre arbeten. Huvudkontoret finns i Uppsala och vi utför främst jobb i Uppsala och 
Stockholm med omnejd, men vi utför även uppdrag i övriga landet utifrån våra kunders olika behov.  

K360 arbetar för att upprätthålla en hållbar verksamhet med motiverade medarbetare som 
samarbetar prestigelöst. Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och 
engagemang för att motsvara eller överträffa kundernas förväntningar.  

K360 ska bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med särskilt fokus på 
transporter och resursförbrukning. Vi gör detta med hänsyn till ekonomiska och tekniska 
resurser samt gällande lagar och övriga bindande krav.  

K360 är en seriös partner som eftersträvar ständiga förbättringar i samtliga processer och 
därigenom skapar ett förtroende för företaget vilket är grunden för en långsiktig 
kundrelation och god ekonomi. 
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