VÅRT VERDIGRUNNLAG
Våre ansattes kompetanser, motivasjon og delaktighet er vår viktigste resurs.
Vår bedriftskultur og vårt verdigrunnlag sammenfattes i fire punkter som
underbygger vår visjon og bidrar til vår fremgang og vilje til å utgjøre en forskjell.

Vi blir bedre sammen

Kontinuerlig forbedring skal være en integrert måte vi
driver vår virksomhet på. Dette skal komme både våre
kunder og oss selv til gode gjennom bedre løsninger og
leveranser. Vi skal streve etter å være bedre i morgen enn
vi er i dag. For å lykkes med dette, er samarbeid og deling
av kunnskap og kompetanse, både med kunder, partnere
og kollegaer en vesentlig forutsetning som vi skal være
gode på.

Vi leverer

Vi skal være til å stole på som leverandør. Dette gjelder
både ovenfor kunder, myndigheter og andre eksterne
parter, samt internt i selskapet. Vi vil levere til avtalt tid,
kvalitet og kost til våre kunder. Vi har en nullvisjon på
ulykker og skader. Vi skal utøve vår virksomhet basert på
en høy etisk standard som er nedfelt i våre etiske
retningslinjer. Vi leverer lønnsomme prosjekter, tjenester
og leveranser. Vi skal levere positive resultater og skape
verdi for våre eiere som gjør oss til et attraktivt selskap å
investere i.

Vi skaper kundeverdi

Vårt fokus er å skape verdi for våre kunder og det skal
guide oss i våre prioriteringer. Gjennom å fokusere på
kunden vil vi også sørge for at vi er effektive og at vi
leverer det våre kunder etterspør, noe som igjen sørger
for at vi er en attraktiv leverandør som både vinner nye
oppdrag og som gjør at vi bygger langvarige sterke
kunderelasjoner.

Vi er entusiastiske

Entusiasme og energi er avgjørende for vår suksess. Vi
ønsker å fremstå som en entusiastisk organisasjon med
høy trivsel. Vi skal streve etter å være en attraktiv
arbeidsplass, der ansatte trives og kan få en positiv
personlig og karrieremessig utvikling.

