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Kvalitetspolicy

Save by Solars syfte är att förändra företags sätt att använda energi så att vi
tillsammans kan driva på utvecklingen till en förnybar värld. Det gör vi genom att
leverera enkla, lönsamma och säkra produkter och tjänster inom förnyelsebar el
till våra kunder. Vårt mål är att i långsiktiga samarbeten med våra kunder
leverera lösningar som genererar värde för oss, kunden och miljön genom
decennier vilket ställer höga krav på kvalitet. Vi ska alltid leva upp till alla
tillämpliga krav från intressenter, leverera över kundens förväntningar och vara
ledande inom kvalitet inom de områden vi verkar.

➔ Företagens förstahandsval
Genom att alltid sträva efter att f örenkla för våra kunder och leverera
produkter och tjänster som motsvarar, om inte överträffar, deras
förväntningar skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten.

➔ Med kunden i fokus
Primärt för oss är att alltid vara i framkant när det gäller hur vi kan hjälpa
våra kunder att övergå till förnybar el. Vi ska alltid vara lyhörda för deras
behov och anpassa våra lösningar för att möta våra kunders behov.

➔ Högsta möjliga kompetens
Ett led i att vara en helhetsleverantör är att leverera s äkra lösningar där
vår målsättning är att alltid ha egen kompetens för de uppgifter som vi
möter. Vi utvecklar ständigt våra medarbetares kompetens genom att dela
kunskaper på ett systematiskt sätt och delta i externa utbildningar.

➔ Ett halvdant jobb är ett ofärdigt jobb
Vi ska alltid ta ansvar för att lösningen vi lämnar över till kund är en
hållbar lösning som fungerar i flera decennier vilket kräver att den är
levererad med hög kvalitet. Vi accepterar aldrig halvfärdiga arbeten. Detta
gäller oss, våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners.

➔ Utmana oss själva och sträva efter förbättring
Vi ska i vår verksamhet se utmaningar som något vi kan lära oss av. Att
hitta lösningar för nya utmaningar är något vi finner glädje i då det är en
möjlighet för oss att utvecklas och möjliggör att kunna leverera bättre
lösningar till våra kunder.

