Bandi och kvalitet

Kontinuerlig
förbättring, hög
precision och ett
kvalitetsmedvetet
arbetssätt ska säkra
marknadens högsta
kvalitet.

Begreppet kvalitet är en viktig del av Bandi, ett kärnvärde som funnits med sedan
1938 då företaget startades. Med kvalitet menar vi på Bandi att vi ska utföra våra
åtaganden på ett sådant sätt som överensstämmer med, eller överträffar, kunders
och intressenters krav och förväntningar. Både kvaliteten på de produkter vi
tillverkar och den service vi ger ska vara av marknadens högsta klass.
Med mer än 70 år i branschen har vi gott om erfarenhet, och den erfarenheten
ska synas i hantverket. En produkt eller tjänst som bär Bandis namn ska tillverkas
eller utföras med högsta omsorg och stolthet. Varje medarbetare på Bandi
bidrar till att göra företaget till vad det är och spelar en viktig roll i vår högt satta
kvalitetsmålsättning. Utvecklingen mot mer tekniska produkter med allt större
krav på högsta precision och kvalitet gör att vi på bästa sätt måste utnyttja
medarbetarnas och organisationens erfarenhet och kompetens.
Kvalitetsmedvetenheten genomsyrar hela företaget och har sedan lång
tid tillbaka varit en del av det dagliga arbetet. Bandi är sedan år 2000
kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001, och rådande branschstandarder
och certifieringar ska vara grunden i vårt arbetssätt och strävan efter att ligga i
teknologisk framkant gentemot våra konkurrenter. För att ständigt utveckla vår
verksamhet och kunnande genomförs både interna och externa revisioner för att
säkerställa kontinuerligt hög kvalitet i allt vi gör och det som bär Bandis namn.
Kvalitetspolicy
Vår redan höga kvalitet ska bli än bättre genom kontinuerlig förbättring.
Förbättringsarbetet är något som ska genomsyra hela företaget.
Varje medarbetare ska känna uppskattning och sörja för att arbetet utförs med
högsta precision samt håller högsta möjliga nivå.
Vi ska alltid göra vårt yttersta för att leva upp till, eller överträffa, de krav och
förväntningar som våra intressenter ställer på oss.
Vårt arbetssätt har rådande branschstandarder och kvalitetscertifieringar som
utgångspunkt vilka är grunden i vår strävan att ligga i teknisk framkant.
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