Vägvisaren
RA Bygg Bygger och Utvecklar

2022
Affärsidé

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i Sverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara
kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.
Vision
RA Bygg skall överträffa kundernas förväntningar.

Det enkla är oftast det bästa
Vårt arbetssätt skall därför baseras på följande grunduppfattning:
Kunder
Vi ska: agera seriöst, kompetent och uppriktigt
leverera rätt kvalitet i rätt tid
vara hjälpsamma och tillmötesgående
endast arbeta med seriösa kunder
skapa mervärden för våra kunder

Samhälle
Vi ska: aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling
visa hänsyn och värna om miljön
arbeta för ett hållbart byggande
vara en viktig del i Västsveriges expansion
vara med och stötta det lokala föreningslivet

Personal
Vi ska: alltid arbeta för en förbättrad produktivitet
skapa arbetsglädje för hela personalen
att utveckla och utbilda personalen löpande
vara ärliga och visa respekt för varandra
dela med oss av våra erfarenheter
alltid uppmuntra och stötta varandra
aktivt arbeta med att förstärka ”RA-Bygg-andan”

Ekonomi
Vi ska: arbeta för ökad lönsamhet
låta sparsamhet prägla vårt arbete
arbeta med ekonomiskt starka beställare
arbeta med ekonomiskt starka leverantörer
tänka och agera affärsmässigt
ha full kontroll på kostnader och intäkter
förbättra våra inköp och bygga upp lämpliga måltal

Allmänt
Vi ska: ha ordning och reda på våra arbetsplatser
vara stolta över det arbete vi utfört
utveckla oss och våga anta nya utmaningar
tänka långsiktigt
vara kreativa
förstärka RA Byggs varumärke
alltid jobba för en god arbetsmiljö

Grundvärderingar
Var alltid till 100% lojal med företaget
Ständiga förbättringar, allting går att förbättra
Inga utmaningar är för stora
Lär av misstagen
Var glad, du påverkar omgivningen och den förtjänar
leenden
Se möjligheterna och agera snabbt

Övergripande mål
-

Att årligen i snitt öka omsättningen med minst 10%
Att omsätta över 1 miljard senast 2025 och 2 miljarder 2030 med hjälp av Affärsplan 2020
Att sträva efter ett resultat på 5% efter finansiella poster
Att via LEAN/Förbättringar ständigt förbättra RA Bygg och successivt skapa lämpliga mätetal

Detaljerade mål för verksamheten år 2022
-

Vår omsättning skall vara minst 725 miljoner kronor
Vårt resultat efter finansiella poster skall vara minst 20 miljoner kronor
Vi skall se till att alla projekt ger ett positivt resultat
Vi skall mäta garantikostnader och de ska inte överstiga 0,08% av omsättningen
Vi skall följa upp projekt med kundenkäter och uppnå >4,25 på en femgradig skala
Vi skall minimera antal byggfel på slutbesiktningen och genomsnitt/år ska vara under 1,0/milj. kr.
Vi skall fortsätt medverka i Projekt Hoppet
Vi skall minska antalet transporter till våra arbetsplatser
Vi skall se till att få 0 arbetsplatsolyckor och ingen kränkande särbehandling
Vår sjukfrånvaro skall vara lägre än 3,0%
Vårt medarbetarbetyg skall vara >4,1 på en femgradig skala
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