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Värdegrund 2012

IndustriForums värdegrund
Engagemang
 IndustriForum vill att våra kunder skall känna att vi anstränger oss till vårt
yttersta för att stödja dem i sin vidareutveckling.
 Våra ledare är engagerade och lyssnande.
 Våra kunder skall känna trygghet att vi som leverantör respekterar deras
företagsintegritet och sekretess.
Enkelhet
Med IndustriForum blir det svåra enklare.
Våra kunder upplever att det är enkelt att ha med IndustriForum att göra.
Kvalitet
 Våra medarbetare fungerar som bäst när vi är sedda av varandra. Vi är
kompetenta för våra arbetsuppgifter och känner tillfredställelse av att utföra dem.
 Teamwork är en grundförutsättning för framgång. Det innebär bl a att varje
person i teamet är betydelsefull och är en aktiv deltagare i det vi skall
åstadkomma gemensamt. Förståelsen för varandra och förmågan att samarbeta
skall vara en grundmurad framgångsfaktor, som vi aktivt arbetar med att
förbättra.
 Vi respekterar varandra och våra olika behov och förutsättningar. Vår
organisation präglas av integritet, d v s att vi i alla relationer uppträder moraliskt
och etiskt försvarbart.
Resultat
 På IndustriForum värdesätter vi det, som leder våra kunders utveckling framåt.
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”Fina Fisken” av Ken Blanchard är ett stöd för oss i vårt
värdegrundsarbete, som hjälper oss att lyfta blicken och
2
se det positiva i varje situation. I boken har
späckhuggarna en viktig roll.

Nöjd Kund
Dagens näringsliv präglas av hård global konkurrens och för IndustriForum gäller
då devisen att - Allt vårt arbete bör vara värdeskapande - för att vi skall vara
konkurrenskraftiga gentemot omvärlden.
IndustriForum vill stödja sina Kunder i arbetet att öka sitt värdeskapande arbete
och vidareutveckla sin verksamhet i effektivitet och ledarskap. Det är samtidigt
viktigt att ta tillvara och stärka den erfarenhet och kompetens, som redan finns i
våra Kunders verksamheter.
Stark företagskultur och hög kunskapsnivå i företagen stärker konkurrenskraften.
Vår ambition på IndustriForum är att du som Kund skall ha stort förtroende för
oss genom att vi är kompetenta, strukturerade, certifierade som handledare och
arbetar med bl a Toyotas koncept Lean Production i vår egen verksamhet. Vi är
måna om att vårda både våra externa och interna relationer och vill präglas av
ständig vidareutveckling och ökad effektivitet.
I vår ”Värdegrund” vill vi presentera oss för dig och berätta om våra värderingar,
prioriteringar mm.
Du skall som Kund känna att vi ansträngt oss till vårt yttersta.
IndustriForums syn på chef/ledarskap

IndustriForums syn på ledarskap är att ledarens främsta uppgift är att få sina
medarbetare att växa.
Vi är övertygade om att alla individer i en organisation ständigt befinner sig i en
personlig och affärsmässig utveckling, vilket är avgörande för verksamhetens
framgång.
En av de grundläggande färdigheter, som en god ledare bör äga är god
självinsikt för först då kan man förstå och möta andra människor.
Fokus på att bygga samarbete och goda relationer ger bättre resultat än att
fokusera på konflikter. Relationerna mellan människorna på en arbetsplats är helt
avgörande för samarbetet och därmed effektiviteten.
En ledare måste också vara kravställare, visionär och sätta mål, vilket fungerar
alldeles utmärkt om relationerna är goda. Det går lätt att motivera, engagera och
inspirera om ledaren har förmågan att bygga tillit och förtroende.
Ledaren är alltid en förebild och bärare av de etiska regler och de värderingar,
som man vill ska prägla organisationen.
För att kontinuerligt arbeta med och utveckla ovanstående utmaningar måste
man träna och förstå effekterna av en väl utvecklad intern kommunikation – en
del av den lärande organisationen.
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Medarbetarskap
För att vi skall kunna driva och utveckla vår verksamhet på ett bra sätt och trivas
på vår arbetsplats är det viktigt med ett starkt medarbetarskap, d v s hur vi tar
ansvar, uppträder och samarbetar.
Som medarbetare stärker man IndustriForums konkurrenskraft genom att arbeta
utifrån framtagna mål, strategier, planer och prioriteringar. Vi har policys som
talar om vad som gäller inom olika områden.
På IndustriForum det viktigt att vilja arbeta över ett större fält av uppgifter.
Flexibilitet och en vilja att rycka in där insatserna bäst behövs är viktiga
egenskaper.
Teamwork är en grundförutsättning för framgång. Det innebär bl a att varje
person i teamet är betydelsefull och en aktiv deltagare i det vi skall åstadkomma
gemensamt. Förståelsen för varandra och förmågan att samarbeta skall vara en
grundmurad framgångsfaktor, som vi aktivt arbetar med att förbättra.
IndustriForums medarbetare består av lärande människor med rätt till och
skyldighet att tillgodogöra sig ny kunskap.
I vår arbetsmiljöpolicy ingår friskvård, lokaler utrustade med omsorg om våra
kunder och medarbetare mm.
IndustriForums prioriteringar





Hälsa
Kvalitet
Enkelhet
Lönsamhet

HUVUDKONTOR
Huskvarnavägen 62, 554 54 Jönköping
tfn: 0733 – 244 965

FILIALER
Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved
Klintvägen 3, 590 40 KISA
Rutger Fuchsgatan 9, 116 67 Stockholm

info@industriforum.se
www.industriforum.se

Ver 01 2012

4

