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VÅRA ARBETSOMRÅDEN:

ENTREPRENAD

INDUSTRI

SERVICE

HELHETSLÖSNINGAR
INOM ALL TYP AV EL FÖR
BOSTÄDER, KONTOR OCH
FASTIGHETER

ELINSTALLATIONER FÖR
INDUSTRI, PLC OCH
AUTOMATISERING

KONTINUERLIG SERVICE
OCH HJÄLP VID
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

Vi utför också:
ELINFRASTRUKTUR OCH
LADDNINGSSTOLPAR FÖR
ELFORDON

Vi utför också:
SÄKRA ELINSTALLATIONER
I EXPLOSIVA MILJÖER OCH
ELINFRASTRUKTUR

SÄKERSTÄLLER ATT
VERKSAMHETEN
UNDVIKER AVBROTT

INOM SAMTLIGA OMRÅDEN GÖR VI FÖRSTUDIER OCH BEHOVSANALYSER. DETTA FÖR ATT
REDAN I PROJEKTERING SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR ATT NÅ ÖNSKAT RESULTAT.
Läs mer på:

www.ex-te.se

VI SKAPAR EN HÅLLBAR FRAMTID!
För oss är det en självklarhet att minimera eventuella skadliga miljöeffekter. Vi följer därför strikt
både svensk och internationell miljölagstiftning något som vi ser som en lägstanivå för vårt arbete.
Att inspirera och utbilda våra medarbetare säkerställer att vi levererar det vi lovat, nämligen det
slutresultat kunden behöver.
Vi arbetar utifrån ett ISO-certifierat ledningssystem för att bygga upp och utveckla vårt arbete
med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet i verksamheten. Vi satsar också mycket på vårt
systematiska arbetsmiljöarbete (S.A.M.) för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet genom
att investera i en god och säker arbetsmiljö, både för våra egna medarbetare men även för våra
uppdragsgivare.

VÅR BERÄTTELSE HANDLAR OM MÄNNISKORNA
ex-te EL startades 1979 med en tydlig ambition. Att vara bäst på industriella
elinstallationer. Att nu 40 år senare se hur vi varje dag inte bara uppfyller den
ambitionen inom industrin utan också inom entreprenad och service känns fantastiskt.
För oss handlar det om människorna. De fantastiska människor som arbetar hos
oss, de kompetenta människor som är våra kunder och de innovativa människor som
vi på olika sätt samarbetar med. Ni har alla en stor del i att vi lyckas.
Så ett varmt tack!
Grunden till att vi lyckas bygger på ett ord. Trivsel. Det är vårt viktigaste ledord
och något vi arbetar aktivt med varje dag och aldrig tar för givet. Trivsel är grunden
för långsiktiga relationer med högt förtroende och ger framgångsrika projekt,
engagerade medarbetare och en stark laganda. Ett bekymmersfritt samarbete
med andra ord. Ett exempel som vi märker skapar just detta är när vi är
delaktiga redan i planeringsfasen.
Vi är stolta över den kompetens våra medarbetare besitter och den kvalitet
vi levererar. Att lyssna på dem och erbjuda vidareutbildning och utveckling är
en självklarhet. De regler, rekommendationer och krav som finns ser vi som en
lägstanivå som vi vill överträffa. Exempel på områden är etiska regler, kollektivavtal,
jämställdhetsplan och ansvarsförsäkringar. Vi kallar det för ex-te Trygghet.
En framgångsrik historia i all ära, nu lägger vi fokus på att
göra de kommande 40 åren minst lika bra!

TACK!
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