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Kvalitetspolicy
Våra projekt och tjäns ter s ka hålla s ådan kvalitet att de uppfyller kundernas krav och förväntan. Vi s ka arbeta för att s kapa bäs ta
möjlig a trivs el i vårt arbete i nära s amarbete med våra kunder. Varvets arbete inom och utom företag et s ka alltid s tå för kvalitet.
Kundf okus
Kvalitet är ett mått på våra pres tationer ur kundens s ynvinkel. SRVAB:s framg ång på marknaden är beroende av förmåg an att:
förs tå och tillg odos e kunders behov
överträﬀa kundens förväntning ar
verka för en hållbar Varvs -Ö centralt i Stockholm
För att upp nå detta mås te vi vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i s in tur att vi lys s nar på våra kunder och utifrån deras
s ynpunkter planerar s tändig a och varaktig a förbättring ar i vår verks amhet.
Processkultur
Vi s kall kartläg g a, dokumentera och fortlöpande förbättra våra proces s er g enom att:
följa lag ar och reg ler
s träva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria projekt och tjäns ter
fas ts tälla, arbeta mot och följa upp våra res ultat g entemot mätbara proces s mål
jämföra os s med andra och lära av de bäs ta
hålla ordning och reda
Ledning ens eng ag emang
Samtlig a ledare s ka tydlig t vis a s itt eng ag emang för kvalitet g enom att:
s ätta tydlig a mål, g å från ord till handling ; vi mås te kunna mäta och leverera
utveckla alla medarbetares kompetens , g e medarbetarna möjlig het att uppnå s ina mål s amt deleg era befog enheter och ans var
s å lång t s om möjlig t
bas era åtg ärder på fakta, på en helhets s yn på verks amheten och med ett lång s iktig t pers pektiv
Medarbetarnas eng ag emang
Samtlig a medarbetare inom SRVAB och även de s om arbetar s om underentreprenörer:
s ka ha möjlig het att förs tå s in eg en roll och kunna ta ans var för kvaliteten i s itt arbete
s ka s jälva vara delaktig a i utformning av pers onlig a, relevanta mål s om s ka utvärderas årlig en
förväntas bidra aktivt i s amarbete med andra, till att uppnå varvets måls ättning ar
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