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Primo-gruppen er en international, førende specialist
inden for ekstrudering af plast. Vi udvikler og leverer
skræddersyede, konkurrencedygtige løsninger, knowhow og produkter til mange forskellige forretningsområder, lige fra byggeri til offshore, medicinalindustrien
og mange andre specialiserede brancher.
I overensstemmelse med vores strategi og mål tilstræber vi at være den foretrukne partner for såvel
eksisterende som nye kunder, på nye markeder og
inden for nye forretningsområder.
I vores valg af løsninger vægter vi miljø- og samfundsforhold højt og leverer altid iht. aftalte be–
tingelser og indgåede aftaler, og vi overholder

gældende love og bestemmelser indenfor miljø og
sikkerhed. Vores etiske kodeks er højt, og vi afviser
enhver form for bestikkelse eller forsøg på bestikkelse.
Topledelsens forpligtigelse til at overholde Primogruppens kvalitetsledelsessystemer omfatter alle
aspekter i ISO 9001.
Vores ledelsessystemer omfatter også, men er ikke
begrænset til, ISO 14001. OHSAS 18001, ISO 50001,
ISO 13485 samt GMP (Good Manufacturing Practice)
jf. vores kunders og/eller brancherelaterede krav.

Primo-gruppens topledelse har fokus på følgende:

•

Kunderne først! Forventningsafstemning, det være sig konkrete kravspecifikationer eller særlige
ønsker og behov, samt risikovurdering af projekter er centrale punkter i enhver kunderelation.

•

Vores medarbejdere er den vigtigste faktor for opfyldelsen af vores kunders forventninger. Vi tilstræber konstant at være en attraktiv arbejdsplads med et højt kompetenceniveau, kendetegnet
ved godt lederskab og lokal såvel som tværgående videndeling i bestræbelserne på at tiltrække de
bedst kvalificerede medarbejdere og bevare et stimulerende og innovativt arbejdsmiljø.

•

Vi har overblik. Vi er bevidste om, at en rentabel vækst og god performance er en forudsætning for
opnåelse af gruppens fælles mål. Vi overvåger løbende vores aktiviteter og bestræber os på at
reagere hurtigt og fleksibelt på nedadgående performance eller tendenser.

•

Vi tager ansvar. At efterleve vores kunders behov og krav inkluderer styring af potentielle risici og
muligheder, både i tilfælde af faldende og stigende aktivitet. Vi deltager aktivt i netværk og fora, der
er relateret til vores samarbejdspartnere og kunder, og vi forholder os til enhver situation, der kan
medføre manglende opfyldelse af krav.

•

Sikkerhed på arbejdspladsen. Sikkerhedsmæssige forhold har høj prioritet og er integreret på alle
niveauer i virksomheden.

•

Vi passer på ressourcerne. Som en del af en cirkulær økonomi er energi
og råmaterialer ressourcer, der skal anvendes effektivt for at sikre
bæredygtighed og miljøbeskyttelse, herunder forebyggelse af forurening.

•

Ansvarlighed i forsyningskæden. Vores leverandører og underleve–
randører skal opfylde og efterleve de samme krav, som vi stiller til os
selv.

•

En stærk forbedringskultur. Løbende forbedring af produktionsprocessen og implementeringen af moderne proces- og kvalitetstek–
nologier er en del af vores virksomhedskultur og drivkraften bag høj
produktivitet og lønsomhed.
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