VÅR VÄRDEGRUND
A.L.I. Frakt AB:s affärsidé är att vi ska tillhandahålla fordon för distribution
och fjärrtransporter och arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet
utifrån ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö, och trafiksäkerhetsperspektiv.
Vi ska med utgångspunkt från våra kunders krav och företagets tillgängliga
resurser erbjuda miljöeffektiva tjänster och leveranser och på alla sätt vi kan
minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar, med fokus på
luftemissioner.
Vi ska erbjuda och arbeta för en verksamhet med varaktigt hög trafiksäkerhet med välutbildade chaufförer. Vi ska vid varje tillfälle följa gällande
lagar och regler. Förare, medtrafikanter och kunder ska uppleva säkerhet och
trygghet genom företagets agerande.
Vår värdegrund är pålitlighet, effektivitet och trygghet.

EFFEKTIVITET

TRYGGHET

PÅLITLIGHET

Vi har viljan och modet att lämna det gamla för att skapa morgondagen. Vi har förmågan att
få något uträttat. Ett samarbete
med oss skapar verkningsgrad
i alla led.

Vi skapar trygghet och utrymme för att ha roligt på arbetet.
Vi gör ingen skillnad på om
du är medarbetare, kund eller
partner. Du skall gilla att jobba
med oss.

VÅRT VÄGVAL:
att vi genom effektivitet fattar bättre
beslut och får alla att ta ansvar för
resultat.
att det handlar om att lära mer än
att få rätt, att nå insikt snarare än
att övertyga.
att vi uppmuntrar sökandet efter
nya idéer och förbättringar.
att vi ser förändringar som
utvecklande.
att vi genom vårt sätt att vara,
skapar kraft och verkningsgrad för
företaget och kunden.
att vi får göra fel, men tar ansvar för
att rätta till dem.
att ta egna initiativ är att visa
engagemang som leder till effektivitet av helheten.

VÅRT VÄGVAL:
att vi skapar trygghet, på såväl
arbetsplatsen som i affärer.
att vi ser varandra, och lyfter fram
de som inte syns
att vi lyssnar på och reflekterar över
andras synpunkter
att vi bryr oss om och bemöter
varandra med hänsyn och omtanke
att vi motiverar och inspirerar
varandra
att vi visar uppskattning när något
är bra och gläds över att se andra
lyckas
att vi firar framgångar, vet att det
är i motvind som pålitlighet och
kamratskap prövas.

Punktlighet är ett transportoch logistiksföretag största
utmaning. Vi har tagit ställning
och åtar oss konsekvenserna
av vårt handlande. Kunden
skall alltid lita på oss. Det är ett
åtagande nu och i framtiden.
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Effektivitet är en förutsättning för lusten
att lära, förbättra och utveckla
Har du frågor om vårt värdegrundsarbete?
Ring oss på 0583-821 80!
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Vår trygghet är förutsättningen för bestående framgång.

VÅRT VÄGVAL:
att uppfylla omgivningens
förväntningar
att vara pålitliga
att agera på ett prestigelöst och
förtroendefullt sätt
att lämna saklig och ärlig
information
att erkänna fel
att ställa upp för varandra
att våga stå för det man tror på
att säga nej när det behövs –
ärlighet på ett positivt sätt

»
»
»
»
»
»
»
»

Pålitlighet skapar trygghet och förutsättningar för ordning och reda.

