Kvalitetspolitik
Hos Weland står kunden i fokus. Kvalitetsarbejde og mange års erfaring har styrket virksomheden, hvilket
gør Weland til en pålidelig partner i et langsigtet samarbejde med kunden. Drivkraft og nytænkning gør
Weland til en unik industri, hvor investeringer i ny teknik er en vigtig del af Welands løbende forbedringer og
udvikling med det formål at fremstille bæredygtige kvalitetsprodukter, som holder i generationer.
Alle ansatte hos Weland tager personligt ansvar for kvaliteten i det daglige arbejde og påtager sig at opfylde
de krav, der stilles af kunder og standarder.
Kunden
Vores konkurrencemæssige styrke er, at vi altid benytter kundernes behov og ønsker som grundlag for at give kunden
den bedste totaløkonomi.
Kvalitetsmangler skal afhjælpes på langt sigt via grundig grundårsagsanalyse. Vi går gerne i tæt samarbejde med vores
kunder for at udvikle os i fællesskab og sikre kvalitet og krav.
Konstant forbedring
Vi skal være selvkritiske og hele tiden søge nye, bedre veje. Forbedringsarbejdet drives både som individuelle initiativer
og i projektgrupper. Via grundigt udarbejdede grundårsagsanalyser finder vi løsninger både i processen og i det enkelte
produkt.
Rigtigt fra start
Hver levering skal være en anbefaling til kommende handler. At levere “rigtigt fra mig” i hvert led er en vigtig del i at sikre,
at kunden får det, der er bestilt, både internt og eksternt.
Aftalte leveringstider skal overholdes.
Ny teknik
Investeringer i den seneste teknik og teknologi giver os og vores kunder øget konkurrenceevne. Computerstyret kontrol
leder for eksempel til bedre præcision og god repeterbarhed. Ny teknik indebærer også større fleksibilitet og et øget antal
produktionsalternativer.
Leverandører
Vi benytter os af nogle udvalgte leverandører med tæt samarbejde for at sikre, at Welands kvalitetskrav opretholdes.
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