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KVALITETSPOLITIKK 
 
VISJON:   ”Simply the best” 

 
KJERNEVERDIER: Stole på 

Løsningsorientert 
Kremmerånd 
Engasjement 
 Kundefokus i alle ledd 

 
TILLEGGSVERDIER: Respekt 

Lagarbeid 
 
Ledelsen skal utarbeide og vedlikeholde en kvalitetspolitikk som peker mot bedriftens visjon og 
verdier, og tilrettelegge for at denne til enhver tid kan etterleves. Utviklingen av 
kvalitetspolitikken skal være slik at den er i tråd med bedriftens og samfunnets generelle 
utvikling. Kvalitetspolitikken skal gjennomgås og vurderes årlig under Ledelsens gjennomgang.  
 
Bedriftens medarbeidere er forpliktet til kontinuerlig å arbeide aktivt for å forbedre prosesser, 
produkter og arbeidsmiljø i henhold til verdiene, med tanke på å trekke bedriften mot visjonen. 
Videre så er alle medarbeidere forpliktet til å gjøre sitt ytterste for å levere komplette leveranser 
av funksjonelle produkter - uten feil og mangler. Det skal være produkter som ikke påfører 
uønskede hendelser på mennesker og miljø, og som imøtekommer omverdenens og bedriftens 
stadige krav til plan, budsjetter og kvalitet. 
 
Øglænd System organiserer all sin verdiskapning via operasjonell drift av fabrikken på 
Øksnevad, støttet opp av vår basisorganisasjon. Vi kan derigjennom garantere forutsigbarhet for 
leveranser og kvalitet, samtidig som vi kan bekrefte at vi oppfyller moderne industris krav og 
forventninger til kvalitet.  
 
Kritiske suksessfaktorer 

- Etablere og følge opp måltall for alle kritiske prosesser i bedriften. 
- Etablere moderne holdninger innen HMS både innen basisorganisasjon og fabrikk, med det 

formål å unngå skader og uønskede påvirkninger på det ytre miljø. 
- Bevisstgjøre ansvaret for kunderelasjoner både i basisorganisasjon og fabrikk. 
- Etablere en kommersiell og etisk bevissthet ved handel med kunder og leverandører. 
- Styre leveransene proaktivt i forhold til mål, planer og budsjett. 
- Fokus på leveringsdyktighet både på leveringer til kunder og innkjøpte komponenter fra 

leverandører. 
- Påse at alle godkjente leverandører følger Øglænd Systems kvalitetskrav. 
- Etablere en samarbeidsform mellom de forskjellige bedriftens avdelinger slik at de fremstår 

som enhetlige. 
- Fokus i alle ledd på å finne gode løsninger til kundens tilfredsstillelse. 
- Levere forventet kvalitet og møte garantiforpliktelsene. 
- Alle medarbeidere må oppmuntres til å vise engasjement i sitt daglige arbeid 
- Alle medarbeidere må sikres nødvendig kompetanseutvikling. 
- Opprettholde et godt forhold til våre interesseparter  

Hermann Holzer


