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Scope
RD Metals is een bedrijf voor de voorbereiding tot recycling van- en groothandel in ferro- en nonferro metalen, opererend vanuit de vestiging Dordrecht.
De reikwijdte gaat van inzamelen van materialen bij externe klanten, opslag, overslag en verwerking
op de eigen locatie tot aan afzet bij externe verwerkers. Met eigen mensen en materieel.
Beleid Milieu – MVO
Als onderneming staat RD Metals niet alleen in de maatschappij. De keuzes die zij maakt hebben
direct of indirect effect op mens, milieu, bedrijfsresultaat en kwaliteit.
RD Metals beschouwd al deze factoren als één integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering, welke
niet los van elkaar kunnen worden gezien. Bij bedrijfsbeslissingen worden de belangen van
stakeholders betrokken en gewogen en het effect op “people, planet en profit” bepaald.
Milieu
Door metalen te recyclen worden grondstoffen in wezen oneindig opnieuw benut.
RD Metals BV wil zich zoveel als mogelijk in de voorhoede van de markt begeven wanneer het gaat
om recycling van duurzame grondstoffen. Door marktontwikkelingen nauwkeurig te volgen, willen
we nét een stap verder gaan dan de gemiddelde branchegenoot.
We werken binnen de grenzen van onze milieuvergunning en verdere relevante milieuregels- en
besluiten. Waar mogelijk zetten we in op het realiseren van milieuverbeteringen welke verder gaan
dan de minimale wettelijke verplichtingen. Door een proces van continu verbetering blijven we
streven naar een verdere minimalisatie van de milieubelasting, preventie van het ontstaan van
milieubelasting en verbetering van milieuprestaties.
Goed werkgeverschap
RD Metals biedt een directe blijvende werkgelegenheid, zodat medewerkers en hun gezinnen een
volwaardig bestaan kunnen hebben. Daarnaast bieden we indirecte werkgelegenheid, in de vorm van
contractors welke in hun werkzaamheden voor RD Metals een goede basis voor hun bestaan vinden.
RD Metals wil een goed werkgever zijn. Zij verlangt inzet en toewijding van haar medewerkers. Zij zet
hier tegenover een open, prettige, gezonde en veilige werkomgeving met voldoende mogelijkheden
voor persoonlijke ontwikkeling en kansen voor eenieder die deze wil grijpen.
Maatschappelijk betrokken
Voor personeel, grondstoffen, materiaal, diensten et cetera, wordt eerst een beroep gedaan op
lokale aanbieders. Daarnaast steunen we maatschappelijke initiatieven welke de samenleving als
geheel nét een beetje aangenamer kunnen maken.
Op deze wijze willen we een positieve bijdrage leveren aan de (lokale) economie, sociale structuren
en bedrijvigheid.
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