Värderingsgrunder
1
Anda
1.1 Vi strävar efter och skapar förståelse för att individen bidrar med sin egen speciella
entusiasm till arbetsplatsen.
1.2 Vi välkomnar medarbetare att sätta sin personliga prägel i företagskulturen.
2 Ansvar
2.1 Vi tar ansvar för det beslut som påverkar medarbetarna på en individuell och affärsmässig
nivå.
3 Ansvarsfullhet
3.1 Vi anser att vi tillsammans skapar målsättningarna och bär ansvar att uppfylla dessa.
Detta gäller såväl anställda, ledning och företaget. Vi sörjer för att anställningstrygghet ej
äventyras då man tar ansvar för beslut och handlingar.
4 Arbete
4.1 Vi skall på ett yrkesmässigt och fokuserat sätt slutföra de arbetsuppgifter som åläggs oss.
4.2 De ansträngningar vi gör för ett fullgott resultat skall genomsyra vårt sätt att arbeta tills
arbetsuppgiften är slutförd.
5 Attityd
5.1 En positiv, ambitiös och dedikerad attityd till arbetet är väsentligt för att uppnå det
kvalitétsmål vi har.
6 Balans
6.1 Vi strävar efter att utifrån varje individs situation skapa balans inom arbete, familj och
fritid.
7 Beslutstagande
7.1 Handling främjar framgång. Vi arbetar ständigt och i samspel med individen för konkreta
och korrekta beslut tas.
8 Effektivitet
8.1 Vi arbetar ständigt för att effektivisera och rationalisera arbetet i samspel med våra
kunder.

9 Ekonomisk Styrka
9.1 Vi fattar beslut grundade på en sund finansiell inställning, tar hänsyn till värderingar och
öppnar vägar för tillväxt.
10 Enkelhet
10.1 Vi använder ett rakt, tydligt språk i kommunikationen.
11 Entusiasm
11.1 Vi sätter stort värde på entusiasm och driv hos våra medarbetare.
12 Förbättring
12.1 Vi arbetar ständigt för att förbättra individen och företagets prestationer.
13 Innovation
13.1 Vi välkomnar nya idéer och procedurer som ökar produktiviteten.
14 Integrering
14.1 Vi arbetar strategiskt med att integrera olika yrkesområden inom företaget för att
effektivisera och maximera resurserna.
15 Jämlikhet
15.1 Alla anställda behandlas lika. Karriärmöjligheter och kompensation baseras på prestation
och resultat.
16 Konkurrens
16.1 Hälsosam konkurrens främjar alla att prestera sitt yttersta.
17 Kunskap
17.1 Vi arbetar ständigt för att förbättra och utbilda medarbetarna för att säkerställa kvalitén i
de arbeten vi utför.
18 Lärande
18.1 Vi uppmanar medarbetarna att kontinuerligt utvecklas och få erfarenheter så att individen
och företaget kan växa.
19 Medverka
19.1 Vi förväntar oss att individen medverkar för laginsatser.
20 Miljö
20.1 Vi tar hänsyn till planeten och de lokala ekosystemen i alla beslut.

21 Målorienterad
21.1 Vi arbetar för att möta de målsättningar vi satt. Detta ger oss vår inriktning och främjar
framgång.
22 Mångfald
22.1 Vi strävar efter en öppen arbetsmiljö, en som välkomnar människor från alla kulturer och
bakgrunder.
23 Objektivitet
23.1 Vi strävar efter att inte ta hänsyn till personliga känslor när vi fattar viktiga beslut och att
närma oss varje situation utan att ha förutfattade meningar och uppfattningar.
24 Partnerskap
24.1 Vi ser möjligheter och inser fördelar med att utveckla relationer inom och utanför
företaget för att dela idéer och information.
25 Positivitet
25.1 Vi anser att en positiv inställning främjar framgång. Vi välkomnar optimistiskt språkval
för att fostra tillväxt.
26 Prestation
26.1 Vi förväntar oss att våra medarbetare och samarbetspartners arbetar efter bästa möjliga
förmåga.
26.2 Vi som företag strävar efter att vara så produktiv som möjligt.
27 Proaktivitet
27.1 Vi tar initiativ för att lösa problem omedelbart.
28 Respekt
28.1 Vi utvecklar och bibehåller givande relationer med individer, organisationer och företag
som vi värdesätter.
29 Rättvishet
29.1 Vi lovar att fatta rättvisa beslut och att behandla kunder, medarbetare och deras familjer
lika.
30 Tillförlit
30.1 Vi finns tillgängliga för kunderna när de behöver oss.

