Vår visjon og verdiplattform
Visjon
LITAB’s primære mål er å skape merverdier for våre aksjonærer, kunder, ansatte, partnere, og
for samfunnet generelt. Dette skal oppnås ved å utvikle LITAB til en av nordens mest
fremtidsrettede leverandører av bearbeidede spesialbetong i sitt segment.

Forretningside
LITAB utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor bearbeiding av betong, – med Norden
som hjemmemarked.

Våre leveregler
Et godt omdømme og sterk konkurransekraft starter innenfra. Verdier, ledelsesprinsipper og
etiske retningslinjer er våre felles leveregler og noe av det som binder et mangfoldig bolag
som vårt sammen. Våre leveregler er rettesnor for alle beslutninger.
●
●
●

Våre verdier
Ledelsesprinsipper
Etiske retningslinjer

Hovedmål
Hovedmålene tar utgangspunkt i de krav og mål som er satt for virksomheten og er:
●
●
●
●

Fornøyde kunder.
Ledende markedsposisjoner gjennom moderne maskiner og kompetente medarbeidere.
Lønnsom vekst og konkurransedyktig verdiutvikling.
Attraktive arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø.

Våre verdier
Modig
• LITAB skal være nyskapende, ambisiøs og stimulere til nye ideer.
• LITAB skal vise framsyn, identifisere muligheter og utfordringer.
• LITAB skal utfordre aksepterte sannheter og våge det ukjente.
• LITAB’s personale skal stille tydelige krav til hverandre og vær pådriver for konstruktive
endringer
• LITAB’s personale skal forstå og håndter risiko.
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Åpen
• Være sannferdig og opptre med integritet.
• Være nysgjerrig, samarbeide og dele erfaringer.
• Dyrke og verdsette mangfold.
• Kommunisere presist, gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger.
• Ta opp etiske problemstillinger og utfordringer umiddelbart.

Engasjert
• Levere som lovet.
• Drive vedvarende og målrettet kompetanseutvikling, vise kommersiell forståelse og
kundeorientering.
• Strebe etter forenkling og klarhet, og fokusere på verdiskapende aktiviteter.
• Være handlekraftig og lojal mot beslutninger.
• Vise engasjement og utholdenhet, stå løpet ut og ha fokus på de viktige detaljene.

Omtenksom
• Sørge for null skade på mennesker og forebygge ulykker.
• Redusere den negative innvirkningen vår virksomhet og produkter har på miljøet.
• Handle innenfor loven og godt innenfor våre egne etiske retningslinjer.
• Ta samfunnsansvar og bidra til bærekraftig utvikling.
• Vise respekt for enkeltmennesket, hjelpe andre å lykkes og bidra til et godt arbeidsmiljø.
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