
SPEAK
-det är vi det!

S K A PA  R Ä T T  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R

Engagerade medarbetare är nyckeln till ett 
företags framgång, och en stimulerande 
arbetsmiljö börjar långt utanför kontorets 
väggar. Vi utvecklar platser där människor 
trivs.

Alla som arbetar på Fabege är olika, men 
ändå så lika. Våra värderingar länkar 
oss samman och skapar en gemensam 
grund som genomsyrar allt vi gör, både 
internt och externt. 

Vi ser och värnar om varje persons  
unika egenskaper och förmågor, så att 
vi tillsammans skapar en stark helhet. 

Vi strävar alltid efter att skapa rätt 
förutsättningar för våra kunder, och då 
börjar det med oss som organisation. Vi 
har byggt vårt företag med laganda, och 
det är så vi kommer fortsätta att bygga 
vårt Fabege. 

Vi som är Fabege!

värderingar c/o



u	Vi är effektiva, prioriterar snabba beslut,  
 ger snabb återkoppling och erbjuder  
 enkla lösningar.

u	Vi agerar med tydlighet, är handlings- 
 kraftiga och är noga med att hålla  
 angivna tidsramar.

u	Vi visar respekt genom att vara öppna och 
 lyhörda mot våra arbetskamrater, kunder  
 och leverantörer.

u	Vi är viktigare än jag. Vi är lagspelare och 
 strävar efter samarbete och sammanhållning 
 i laget.

u	Vi är ödmjuka och visar mod genom att  
 våga be om hjälp och dela med oss av 
 våra kunskaper.

u	Vi ser möjligheter och är lösningsfokuserade.

u	Vi är kreativa, innovativa och inspirerar till 
 nya idéer.

u	Vi är målinriktade och vill alltid hitta  
 förbättringar.

S P E
ENTREPRENÖRSKAPPRESTIGELÖSHETSNABBHET

u	Vi agerar alltid professionellt, söker  
 win-win-lösningar och håller vad vi lovar.

u	Vi ser till helheten och vad som är bäst för 
 våra kunder, medarbetare och samhället på 
 lång sikt.

A
AFFÄRSMÄSSIGHET

u	Vi skapar förtroende och långsiktiga kund- 
 relationer. Vi är väl förberedda, agerar  
 proaktivt och ger bästa möjliga service utifrån 
 kundernas behov.

u	Vi lär känna kunder, medarbetare och  
 leverantörer genom ett öppet, lyhört och  
 personligt bemötande.

K
KUNDNÄRHET


