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Primo Gruppen är en internationellt ledande
specialist inom plastextrudering.
Vi utvecklar och levererar kundanpassade konkurrens
kraftiga lösningar, know-how, produkter och tjänster
till många olika verksamhetsområden som sträcker
sig från byggnads- till offshore- och medicinteknik
och många andra specialiserade industrier.
Enligt vår strategi och våra affärsmål har vi åtagit
oss att se till att vi är den föredragna partnern för
befintliga kunder samt för kunder med nya
affärsmöjligheter och på nya marknader.
Med våra lösningar arbetar vi för att ta väl hand om
vår miljö och vårt samhälle.

Vi kommer alltid att prestera utifrån de överens–
komna kvalitetsnivåerna och villkoren, följa lagar,
regler och etik samt respektera säkerheten i alla
aspekter.
Vi avvisar alla typer av mutor och karteller.
Den högsta ledningens arbete rörande vårt Primo
grupp-kvalitetsledningssystem inkluderar och upp–
fyller alla delar av ISO 9001.
Vårt kvalitetsledningssystem inkluderar även, men
är inte begränsat till, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
13485, ISO 50001 samt GMP (Good Manufacturing
Practice) i enlighet med kundernas krav och/eller
våra verksamhetsområdeskrav.

Primos högsta ledning har åtagit sig att följa följande punkter:
•

Kunden kommer först! Att uppfylla förväntningar oavsett om det är materiella eller immateriella
specifikationer samt göra riskbedömningar i nya projekt är mycket viktiga delar av alla
kundrelationer.

•

Våra anställda är nyckeln för att uppfylla våra kunders förväntningar. Vi strävar hela tiden efter att
vara en attraktiv arbetsplats genom både lokalt och landsgränsöverskridande kunskapsutbyte för
att locka till oss de bästa medarbetarna och resurserna genom verkligt ledarskap samt bibehålla en
stimulerande och innovativ arbetsmiljö.

•

Vi har kontroll. Vi tror att lönsam tillväxt och höjd prestation är förutsättningar för att nå våra
gemensamma mål. Vi kontrollerar ofta vår prestation på ett enhetligt sätt och betonar direkta
åtgärder, så att vi snabbt kan reagera för att förebygga låga prestationer.

•

Affärsansvar. Tillmötesgå våra kunders behov, inklusive att hantera potentiella risker och möjlig–
heter, oberoende av om aktiviteten minskar eller ökar. Vi deltar även aktivt i intressentrelaterade
nätverk och forum och hanterar alla situationer som skulle kunna leda till bristande efterlevnad.

•

Säkerhet på arbetet. Säkra arbetsförhållanden är en prioritet och därför integrerat i vår dagliga
verksamhetsstyrning.

•

Vi bryr oss om resurser. Som en del av en cirkulär ekonomi er energi och
råmaterial resurser som måste användas effektivt, för att säkerställa
hållbarhet och miljöskydd inklusive förebyggande av förorening.

•

En ansvarsfull leveranskedja. Våra leverantörer och underleverantörer
måste uppfylla samma krav som vi.

•

Förbättringar stoppar aldrig. Moderna tekniker för produktions- och
kvalitetskontroller driver produktivitet och lönsamhet samt ger kontinuerliga förbättringar varje dag, vilket alla är delar av vår företagskultur.
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