Kvalitetspolicy
LEJA gruppen är samlingsbegreppet för koncernens verksamhetsbolag. I gruppen
ingår LEJA Schakt och Transport AB, LEJA Entreprenad AB och LEJA Åkeri AB.
LEJA Schakt och Transport AB, bedriver förmedling av alla inom bygg- och anläggningssektorn förekommande transportfordon och entreprenadmaskiner till våra
kunder. Vi utför även anläggnings- och underhållsarbeten i egen regi eller tillsammans med LEJA Entreprenad AB. Utöver ovanstående tjänster tillhandahåller vi
även insatsvaror till anläggningssektorn, t ex sten, grus, asfalt och jord. Vidare ombesörjer vi schakt och borttransport av råmaterial och schaktmassor till återvinning
eller deponi.
LEJA Entreprenad AB bedriver olika former av markentreprenadarbeten, vissa i
samarbete med LEJA Schakt och Transport AB. Kunderna utgörs utöver den professionella sektorn även av privatpersoner. Det gemensamma för entreprenaderna
är att vi levererar färdiga lösningar till kund, t ex husgrunder, vägbyggnationer,
ledningsschakter, pooler men även underhållsarbeten, t ex vägunderhåll, grönyteskötsel, snöröjning och halkbekämpning.
LEJA Åkeri AB är koncernens eget åkeri. Åkeriet bedriver distributionsverksamhet
med både kranbilar och distributionsbilar.
Bolagen i LEJA gruppen ska hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande
och vår vilja att motsvara deras krav och förväntningar på ändamålsenliga lösningar.
Kvalitén i all vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning
att välja oss som transportör och entreprenör.
Alla som blir berörda av vår verksamhet ska vara fast övertygade om att kvalité,
miljö och trafiksäkerhet är viktiga angelägenheter för företagen inom LEJA gruppen.
För att uppnå detta ska vi,
• komma till arbetsplatsen i rätt tid, med rätt utrustning och rätt kompetens,
• via vår kunskap och kompetens kunna vägleda kunden för att uppnå för
kunden bästa resultat,
• vara lyhörda för kundens idéer så att resultatet av arbetet uppfyller kundens
önskemål och förväntningar,
• ha en bra dialog med våra kunder för att säkerställa att vi följer gemensamt
upprättade överenskommelser så som tidsplaner, utförande och kalkyler,
• säkerställa att personalen är kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter
genom kontinuerlig utbildning och information,
• inom LEJA gruppen alltid uppfylla tillämpliga författnings- och
branschkrav i allt vårt arbete,
• arbeta med ständiga förbättringar.
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