Vår verksamhetspolicy
Vår vision
Vi vill bli ett komplett FM-företag som kombinerar det lilla med det stora.
Omfattning
Vi vill bli ett komplett FM-företag som kombinerar det lilla med det stora.

Värden och policyer

Vi sätter kundens behov först och ger bästa möjliga service i alla uppgifter vi tar på oss. Detta genomsyrar allt vi gör. Vi älskar att hitta
lösningar och nya möjligheter.
Våra grundläggande värden inkluderar:
Kundfokus och långsiktigt perspektiv
Kvalitet och innovation
Frihet och ansvar
Teamwork och glädje
Säker och hälsosam arbetsmiljö

Kundfokus och långsiktigt perspektiv

Vi vet att våra kunder har valt oss framför våra konkurrenter och vill alltid ge dem mervärde och inspiration. Vi vågar leda med ett
långsiktigt fokus och ta tillvara alla möjligheter att lära och utvecklas.

Kvalitet och innovation

Vi kompromissar inte med kvaliteten. Vi strävar kontinuerligt efter mer effektiva lösningar.

Miljö och hållbarhet

Vi är proaktiva i miljöfrågor och är uppmärksamma på våra medarbetares välbefinnande och våra tjänsters hållbarhet.
Arbetsmiljö
Vi arbetar i samverkan med medarbetarna för att eliminera faror och arbetsmiljörisker.

Frihet och ansvar

Vi har friheten att ta initiativ och agera kraftigt utifrån våra egna och våra kunders intressen. Vi tar ansvar för vad vi gör och bidrar
positivt till det samhälle där vi verkar.

Lagarbete och glädje

Vi respekterar, litar på varandra och våra intressenter för att uppnå goda resultat. Vi tycker om att arbeta tillsammans och visa varandra
uppskattning.

Vår strategi

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla kostnadseffektiva, skräddarsydda lösningar.
Vi investerar i innovation, är lyhörda för våra kunders och medarbetares behov
Vi vårdar relationer med våra leverantörer för att tillhandahålla och leverera dessa lösningar
Vi bedömer risker och vidtar åtgärder kontinuerligt på våra nya och befintliga arbetsplatser,
Vi tror på ansvarsfullt ledarskap som skapar lönsam tillväxt i harmoni med miljömässig hållbarhet som också tar socialt ansvar.

Åtagande
Ledning och medarbetare åtar sig att i sin roll uppfylla verksamhetens policyer och värderingar, följa gällande lagstiftning och
kontinuerligt bidra med förbättringar.
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Business policy
Our vision

We want to become a complete Facility Management (FM) company that combines the small with the big.

Our scope

Facility Management (FM) and co-working services.

Values and policies

We put the customer's needs first and give the best possible service in all the tasks we take on. This permeates everything we do. We
love finding solutions and new opportunities.
Our basic values include
Customer focus and long-term perspective
Quality and innovation
Freedom and responsibility
Teamwork and joy
Safe and healthy work environment

Customer focus and long-term perspective

We know that our customers have chosen us over our competitors and are always keen to give them added value and inspiration. We
dare to lead with a long-term focus and seize all opportunities to learn and develop.

Quality and innovation

We do not compromise on quality. We continuously strive for more effective solutions.

Environment and sustainability

We are proactive in environmental issues and attentive to our co-workers’ well-being and our services’ sustainability.
Work environment
We work in collaboration with employees to eliminate hazards and work environment risks.

Freedom and responsibility

We have the freedom to take the initiative and act vigorously based on our own and our customers' interests. We take responsibility for
what we do and make a positive contribution to the society in which we operate.

Teamwork and joy

We respect, trust each other and our stakeholders to achieve good results. We enjoy working together and showing each other
appreciation.

Our strategy

We work together with our customers to develop cost-effective, customized solutions.
We invest in innovation, are responsive to the needs of our customers and employees
We nurture relationships with our suppliers to provide and deliver these solutions
We assess risks and take actions continually at our new and existent workplaces,
We believe in responsible leadership that creates profitable growth in harmony with environmental sustainability that also takes
social responsibility.

Commitment
Management and employees undertake to meet the business's policies and values in their role, comply with current legislation and
continuously contribute with improvements.
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