VÄX MED
VEG TECH
Så växer vi tillsammans
i det dagliga arbetet

ETT FRÖ
BÖRJADE GRO

Under 30 års tid har vi på Veg Tech odlat, utvecklat och levererat
olika system för att skapa gröna miljöer. När bolaget grundades
1987 började odlingarna på en liten familjegård utanför Vislanda.
Det experimenterades, odlades och togs hjälp av familj och vänner
för att plantera, administrera och marknadsföra. Så såddes fröet
till Veg Tech. Ett frö som snart grodde, slog rot, växte och grenade
ut sig.
Idag finns vi över hela Norden och är ledande leverantör av flera
olika produkter till byggföretag, fastighetsägare och offentlig
sektor. Vi säljer inte bara växter och system utan har utvecklats till
ett välmående och prunkande växthus både för människor, idéer
och gröna miljöer. Företaget mår väl och marknaden för gröna
lösningar ökar stadigt i våra allt mer urbana miljöer.
För att fortsätta hitta växtkraft och rusta oss för framtiden behöver
vi starka rötter. En gemensam grogrund och kultur som vi alla
känner. Den här boken handlar om just det. Vad vi står för, hur
vi uppträder och vad vi tror på. Innehållet är ett resultat av ett
internt arbete där alla medarbetare varit med och bidragit.
Se den som vår egen guide i det dagliga arbetet – plus lite annat.

Bengt-Erik Karlberg, vd
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~ VÅR VISION ~
Veg Tech ska vara förstahandsvalet
inom hållbara system
för gröna miljöer.
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TILLSAMMANS MOT
EN GRÖNARE VÄRLD
Det kan tyckas vara stora ord, men de är väl vägda och står
för något vi ständigt siktar mot.
Veg Tech ska vara förstahandsvalet....
För att lyckas med det krävs det mer än ett fantastiskt erbjudande.
Det betyder att vi måste ligga i topp hela vägen. Med allt från hur
vi utvecklas som medarbetare till hur vi levererar värde ute hos
kund till hur vi hela tiden ser till att utveckla teknik, funktion,
processer och estetik för bästa möjliga resultat.
..inom hållbara system för gröna miljöer.
Vi på Veg Tech hjälper våra kunder att skapa grönare, vackrare och
mer naturliga omgivningar. Skapar värde gör vi genom att kombinera våra kompetenser med ett unikt erbjudande och en vilja att
lösa både små och stora kunders problem. Lyckas vi med det är vi
på god väg mot vår vision.
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~ VÅR AFFÄRSIDÉ ~
Vi ska tillsammans med bygg- och
fastighetsmarknaden i Norden skapa
ekonomiskt och miljömässigt optimala
vegetationslösningar kring byggnad,
mark och vatten.
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SÄTTER GRUNDEN
FÖR VÅRT VÄXTHUS
Vår affärsidé beskriver hur vi ska nå vår vision – vad vi tänker göra
och hur vi tänker arbeta för att lösa uppgiften. Hit når vi genom
att kombinera kunskap, högklassiga produkter och hållbara och
innovativa lösningar – tillsammans med vår vilja att göra vårt allra
bästa för kunden.
I vår värld hör ekonomi och hållbarhet ihop. Genom att arbeta
långsiktigt men också affärsmässigt med alla aspekter av hållbarhet bidrar vi till att skapa attraktiva miljöer och städer där
människor trivs och vill stanna kvar. Dessutom får vi ett bättre
samarbete med våra medarbetare och intressenter om vi tar
hänsyn till hållbarhet och miljö. För oss finns helt enkelt inget
alternativ.
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~ VÅRA VÄRDEORD ~
Kvalitet
Engagemang
Respekt
Kreativitet
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ODLA KULTUR OCH
SKÖRDA KVALITET
Om affärsidén och visionen står för vilken riktning företaget har
så beskriver vår värdegrund hur vi ska ta oss framåt. Den speglar
vilka vi är, vad vi står för och hur vi vill uppfattas av andra. Den
hjälper oss även att agera i enskilda situationer – så att vi drar åt
samma håll utan en mängd detaljerade instruktioner.
Vi har fyra värdeord som ska lotsa oss rätt: Kvalitet, Engagemang,
Respekt och Kreativitet. Värdeorden ska vi hela tiden jobba med
att utveckla och förädla så att de betyder något för både oss och
för våra kunder. De handlar om det som är viktigt, vad som känns
rätt och det vi har en passion för.
På de närmaste sidorna kan du läsa mer om våra fyra värdeord
och hur vi jobbar med dem i vår verksamhet.
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KVALITET
Vi ska leverera kvalitet i allt vi gör, från första
kundkontakt till uppföljning efter att leverans
är slutförd. Uppsatta krav ska ses som lägsta
nivå och vi ska skapa förtroendet att bli kundens förstahandsval och långsiktiga partner.
I vårt gemensamma ”växthus” handlar kvalitet om allt ifrån att våra
plantor håller högsta klass till att vi som jobbar i företaget har rätt
kunskaper, utrustning och tekniska förutsättningar för att lösa kundernas
önskemål. Alla vi som jobbar på Veg Tech ansvarar för att det vi odlar
tillsammans – vare sig det är relationer, idéer eller gröna miljöer – växer
sig ännu starkare, ännu mer hållbara och ännu mer livskraftiga.
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ENGAGEMANG
Vi ska uppträda med engagemang
i allt vi gör genom att sätta kunden
i fokus. Vi ser till att förstå önskemål
och förutsättningar och vi tar ansvar
för att leverera en lösning som minst
motsvarar ställda förväntningar.
I ett växthus kan man odla på många olika sätt. Hos oss på Veg Tech
vill vi alltid göra det lilla extra. Vi erbjuder på vår expertis, omsorg och
kärlek. Vi vattnar och pysslar om. Vi ger näring och planterar om. För
att se till att våra kunder får den allra bästa lösningen är vi måna om att
förstå och tillgodose kundens önskemål.
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RESPEKT
Vi ska bemöta vår omvärld med respekt.
Vi respekterar våra medmänniskors
olikheter och kompetenser. Vi visar
respekt för vår miljö och kommande
generationer genom att ständigt sträva
efter hållbara lösningar i vad vi gör och
hur vi gör det.
Vårt växhus är alltid öppet. Här växer många olika plantor sida vid sida.
För att alla ska trivas värnar vi både om den egna miljön och ser till att
välja det mest hållbara och lönsamma sättet att lösa kundernas problem
och önskemål på. Vi bidrar alltid med kunskaper, erfarenheter och vår
personlighet för att kunna fortsätta växa tillsammans.
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KREATIVITET
Vi ska arbeta kreativt och använda vår
samlade kompetens för att ständigt
förbättras och vi ska med stolthet
utveckla oss själva, våra produkter,
våra processer och våra partners.
Odla på höjden, på bredden eller på längden? Kreativitet och innovation
går hand i hand, och det första är en förutsättning för det andra. För att
vi på Veg Tech ska kunna skapa nya lösningar, våga tänka annorlunda
och driva förnyelsefrågor med affärssinne ska vi även vara ett växthus
som välkomnar nytänkande och utveckling.
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DINA IDÉER –
VÅR VÄXTKRAFT
Dina idéer kan vara vår framtid, ja egentligen hela samhällets.
Därför är det så viktigt att vår kultur känns igen i varje möte, varje
kundkontakt och varje leverans.
Det är genom engagerade och kreativa medarbetare som vi
bygger långsiktiga relationer med våra kunder.
Nyckelordet är utveckling. Att inte bara se framtidens utmaningar
utan också aktivt se till att lösa dem. Vi ska kunna ta oss an utmaningar, lyckas, misslyckas – och lyckas igen. Då utvecklas och växer
vi tillsammans.
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