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Vision
Vi vil præstere på et højt niveau som din pålide-
lige partner for værdiskabende løsninger.

Mission
Vi er en global leverandør af stålkomponenter, 
konstruktioner og specifikke løsninger, der kon-
tinuerligt skaber værdi for kunden.

Forretningsgrundlag
Vi leverer produkter af højeste kvalitet til vindin-
dustrien og andre brancher og sikrer, at vi altid 
har de nødvendige ressourcer og den nødvendi-
ge kapacitet til rådighed. 

Vores vigtigste mål er:
•  Rettidig levering af stålløsninger, der lever op 

til kundens krav
•  At reducere eventuelle negative påvirkninger 

fra vores produktion på miljø og klima så me-
get som muligt

•  At beskytte medarbejderes sundhed og vel-
færd på jobbet og løbende forbedre arbejds-
miljø og sikkerhed

•  At overholde gældende lovgivning
•  At vedligeholde og forbedre kvalitetsledelses-

systemet

Vi opnår ovenstående mål ved:
•   At have et kvalitetsstyringssystem og opfylde 

kravene i de nuværende standarder: ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, EN 3834-2 og EN 1090-
2/3 med en balance mellem kontrol og fleksi-
bilitet

•  Overholdelse af relevante love og løbende 
overvågning af eksterne krav

•  Kontinuerlig forbedring med primært fokus 
på:

 - Reduktion af NCR’er, timer og omkostninger
 -  Forenkling af processer med fokus på stabi-

litet og robusthed
 -   Aktiviteter til forebyggelse af arbejdsulykker 

og sygdomme samt optimering af fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø

 -  Miljømæssigt fodaftryk ved at minimere for-
brug og affald kombineret med reduktion af 
emissioner

•  Rationel og effektiv brug af tilgængelige res-
sourcer med de rigtige kompetencer for at 
udvikle forretningen med vores kunder

•  At have medarbejdertræning med det formål 
at hæve kvalifikationer og gøre dem opmærk-
somme på den vigtige rolle, de spiller i opfyl-
delsen af kundernes krav

•  At opretholde en flad organisation og have et 
godt og sundt arbejdsmiljø på alle niveauer i 
henhold til national lovgivning

•  At anerkende, at vores medarbejdere er en 
vigtig ressource, og at vi derfor er forpligtet til 
at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor 
involvering og udvikling af medarbejderne i 
spørgsmål om kvalitet, sundhed og sikkerhed 
og miljøbeskyttelse er en naturlig måde at ar-
bejde på
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