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Fasadsystem Stål i Borås AB:s Kvalitetspolicy
Vår ambition är att vara det givna valet av en engagerad och kunnig underentreprenör och
göra vårt yttersta för att slutföra våra entreprenadkontrakt till absolut bästa möjliga
slutresultat och finish.
För oss utgör betydelsen av att leverera högkvalitativa produkter och tjänster att vara
o

Lyhörda, engagerade och tillmötesgående gentemot de höga krav som ställs på våra produkter.

o

Kompetenta och kunniga för att kunna leverera produkter som uppfyller efterfrågade krav, funktioner
och hållbarhet under såväl kort som lång sikt.

o

Lära oss av och ta del av erfarenheter ifrån varje färdigställt projekt för att utvecklas samt minimera
misstag och fel. Vi strävar efter att ge feedback till varandra som är konstruktiv och leder till
förbättringar.

o

Vara tillgängliga för våra kunder och lyssna till våra leverantörer och samarbetspartners kunskaper och
idéer. Vi strävar efter goda samarbeten med våra kunder för bästa möjliga genomförande av projektet.

o

Enkelhet och snabba beslutsvägar för att garantera våra kunder ett effektivt och flexibelt arbetssätt.

•

Alla delar av vårt företag är sammanlänkat genom en väl inarbetad produktionslinje där varje medarbetare är
väl insatt i och kompetent för sina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid att alla ska ha kunskap om vår
organisations struktur och arbetssätt och förstå helheten från beredning och produktion till monterad
produkt.

•

Vi uppmuntrar till utbildning och kompetenshöjande åtgärder för att höja våra anställdas kunskaper och
engagemang samt säkerställa en hög kvalitet. Vi gör vårt yttersta för att informera och uppdatera våra
medarbetare avseende nyheter och aktuella händelser inom vår bransch.

•

Inom vårt företag arbetar vi ständigt för att anpassa oss till och etablera nya och effektivare arbetssätt
genom investeringar i moderna bearbetningscentra, maskiner och arbetsverktyg. För att upprätthålla ett högt
produktionsresultat måste vi ställa lika höga krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva, för att få
tillgång till och investera i bästa möjliga och ekonomiskt lönsamma produktionsmaterial.

•

Varje projekt måste prioriteras samtidigt som inget projekt får hamna i skymundan. Vår högsta ambition är
att samtliga projekt ska levereras med lika stor passion, precision och kvalitet. Detta för att varje projekt ska
vara en god referens inför framtida affärer, vilket gynnar en långsiktig relation till våra kunder och
samarbetspartners.

•

Vi ska ha kontroll över alla delar av vår verksamhet. Och vi ska ha ordning & reda. För om vi har kontroll över
allting vi gör kommer våra kunder att bli nöjda, vi kommer upprätthålla våra leveranser av högkvalitativa
produkter och vi kommer att höja lönsamheten för våra kunder och oss själva.
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