Säg Hej till Ellen!

Vår värdegrund

Ellen – vår egen kloka gumma
Ellen hjälper oss att arbeta med på ett klokt sätt med
uppdraget och att nå vår vision.
Vårt uppdrag är att bidra till förnyelse och stärkt
konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och
industriföretag.
Vår vision är Livskraftig industri över tid!
Ellen hjälper oss till våra beslut och ligger till grund för
vårt agerande.
Ellen är alltid med oss och vi frågar gärna:
– vad säger Ellen?
Vissa företag kallar det värdegrund – vi har Ellen!

Ellen leder oss rätt
Ellen består av fem delar som alla hänger ihop och är
lika viktiga.
LAGET
LEDORDEN
LÄRANDET
LAYOUTEN
LÖNEN

– vi som gör det.
– som ger riktning.
– som utvecklar oss.
– som skapar förutsättningar.
– som blir effekten av det andra.

LAGET
Det är vi som är laget och särskilt viktigt för oss är att:

Vi har en vi-känsla
Vi hittar tillfällen i vardagen, t ex gemensam lunch, fika.
Vi bryr oss om varandra.
Vi pratar i vi och vårt-termer hellre än jag och mitt.
Vi visar intresse för varandras områden.
Vi har gemensamma aktiviteter utanför arbetet.

Vi känner tillit till varandra
Vi ger tid till varandra när det behövs.
Vi stöttar varandra.
Det vi berättar om företagen stannar i gruppen.

Allas åsikter är lika mycket värda
Vi lyssnar på varandra och alla får komma till tals.
Vi lyssnar för att förstå, inte för att ge ett svar.
Vi respekterar alla människors olikheter men accepterar
inte dåliga beteenden.

LEDORDEN
Ledorden ger oss riktning och mål. Så länge vi följer våra
ledord gör vi nytta för industrin och för oss själva.

Värde
Vi bygger relationer och samarbeten som ger resultat.
Vi strävar efter att åstadkomma mesta möjliga nytta för
företagen och andra intressenter genom att skapa värde
i allt vi gör.

Framåt
Vi bidrar till företagens utveckling genom att lyfta
blicken, tänka strategiskt och innovativt.
Vi hjälps åt att följa omvärlden och höjer kontinuerligt
vår egen och företagens kompetens.

Energi
Vi känner glädje och stolthet i vardagen, vilket smittar av
sig i våra relationer med andra.
Vi lägger fokus och kraft på att vara bollplank åt
varandra och andra.

LÄRANDET
Genom ett kontinuerligt och effektivt lärande skapas
utveckling och särskilt viktigt för vårt lärande är att:

Vi vet att det är tillåtet att göra fel
Vi frågar varför det blev fel istället för vem som gjort fel.
Vi vågar prova nya vägar.
Vi stöttar varandra om det blir fel.

Vi lär kontinuerligt av varandra och andra
Vi har en nyfiken inställning till att lära nytt.
Vi lyssnar både på andra och varandra.
Vi reflekterar och utvärderar vårt arbete.

Vi vet att vi kan utvecklas i arbetet
Vi utmanar oss själva och visar att vi vill utvecklas.
Vi tar oss tid att utvecklas.
Vi ser till att vi har förutsättningar att utvecklas.

Vi är öppna för att problem kan lösas på olika
sätt
Vi är lyhörda för att skapa nya lösningar.
Vi samarbetar kring utmaningar.

LAYOUTEN
Layouten beskriver vårt sätt att arbeta och samarbeta.
Särskilt viktigt för oss är att:

Vi i gruppen lägger gemensamt upp arbetet
Vi kommunicerar med varandra och informerar både i
det dagliga och på depåstopp.
Vi planerar vårt arbete tillsammans.

Vi har tydliga mål som alla förstår
Vi skapar förståelse för vad alla bidrar med till vår vision
och vårt uppdrag.
Vi går igenom hur våra nya projekt/aktiviteter bidrar till
vår vision och vårt uppdrag inför uppstart.

Det är naturligt för oss att be om hjälp
Vi tänker på vårt bemötande
även i stressade situationer.

Vi har befogenheter att ge och ta ansvar
Vi har ett ledarskap som ger frihet under ansvar.
Vi vågar ta ansvar inom vårt eget område.
Vi flaggar när vi har tid över eller för mycket att göra.

LÖNEN
Lönen handlar om vår belöning av den tid och energi vi
lägger ner i vårt arbete.
Särskilt viktiga belöningar för oss är att:

Vi känner att vårt arbete är meningsfullt
Vi uppmärksammar och sprider feedback från våra
kunder och uppdragsgivare.
Vi kopplar allt vi gör till våra ledord VÄRDE, FRAMÅT,
ENERGI.

Vi vet vilken betydelse de saker vi gör har för
IUCs helhet
Vi skapar förståelse för vad alla bidrar med till vår vision
och vårt uppdrag.
Vi kopplar allt vi gör till helheten.

Vi trivs och har roligt tillsammans
Vi ser och bekräftar varandra.
Vi arbetar aktivt med värdegrunden och vår trivsel.
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