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VERKSAMHETSPOLICY
Vi på Top Städ arbetar kontinuerligt för en effektivare resursanvändning, högre kundnöjdhet
och stor glädje på arbetsplatsen. Vi strävar efter en hållbar ekonomisk, social och ekologisk
utveckling i företaget och tar därmed vårt ansvar för kommande generationer.
En förutsättning för att bedriva vår verksamhet med en positiv ekonomisk utveckling är nöjda
kunder. Detta vill vi genomföra genom våra värderingar: Glädje, Passion & Service. Dessa
värderingar ska genomsyra hela vår verksamhet och leda till både hög kundnöjdhet och en god
foretagskultur med nöjda medarbetare. Vår personal är företagets viktigaste resurs och vårt
ansikte utåt, därför är personalens välmående, personlig utveckling och kompetensutveckling
viktig för vår verksamhet. Genom att arbeta för en god arbetsmiljö ska personalen trivas hos
oss på Top Städ och leverera service av hög kvalitet.
Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra ledningssystem för miljö och kvalitet, t.ex. genom
att minska vår förbrukning av kemikalier, städprodukter och annat material i förhållande till
omsättningen, genom att anpassa oss efter kunders behov och genom utbildningar av våra
medarbetare. Vi visar en passion på arbetet och strävar efter att alltid överträffa våra kunders
förväntningar. Top Städs personal skall alltid vara flexibla, punktliga och utbildade för att utföra
sitt arbete med noggrannhet och effektivitet.
För att kunna överträffa kundens förväntningar och uppnå kundens kvalitetsmål är det viktigt
att en arbetsbeskrivning innehållande kvalitet, särskilda önskemål och frekvens upprättas för
varje objekt. Detta ger personalen möjlighet att skapa en bra kundkontakt och trygghet i sin
arbetssituation. Vi ställer även krav på kvalitet och miljö hos våra leverantörer. Detta för att
säkerställa hög service till kunder men även för att arbeta förebyggande med miljöfrågan.
Då vi arbetar med lokalvård har vår verksamhet en ofrånkomlig miljöpåverkan genom
transporter vi måste ha, de kemikalier vi använder och emballage till de produkter vi köper in.
Vi strävar efter minskad miljöpåverkan genom kontinuerligt utvärdera olika alternativ till
transporter, kemikalier och emballage.
Vi vill vara ett föredöme för vår bransch och ser det därför som en självklarhet att vi följer de
föreskrifter, lagar och övriga bindande krav som berör verksamheten.
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