ÖPPEN

VVS-kompassen

NYFIKEN

STOLT

ÖPPEN

Bra montörer är mer än bara sitt hantverk, de är klippor
i arbetslagen och står stadigt när det blåser snålt.
VVS-kompassen är bottenplattan du och kollegorna står
på både i vardagen och när det krisar. Tre korta ord som
berättar hur vi är mot varandra och i vårt yrke.

Skickliga montörer är med och skapar öppna arbetsplatser där alla kan känna sig sedda och det är enkelt
att vara sig själv, oavsett vem man älskar eller tror på.
Där vet man att chefen lyssnar på ens förslag och det är
OK att säga ifrån när man känner att något är ur kurs.

STOLT

Öppna montörer har lätt att ta till sig nya idéer och nya
människor, både som vänner och kollegor. Montörer
arbetar i lag på byggen, hemma hos kunder och tillsammans med andra yrkesgrupper. Därför vet skickliga
montörer att alla behövs för att resultatet ska bli bra.

NYFIKEN

Öppen

Nyfiken
Att vara nyfiken är att vara intresserad. Nyfikna
montörer tar till sig nya idéer oavsett om det gäller
materiallära, kollegor eller nya lunchställen.
NYFIKEN

Nyfikna montörer hittar nya lösningar, sin plats i
arbetslaget och någon att be om råd när det behövs.
Nyfikenhet handlar också om att orka fråga hur kollegan mår även när man känner på sig att svaret kan
bli tungt.
Idag är det självklart att vi aldrig är fullärda, det finns
alltid nya saker att utforska och nya riktningar att gå
mot. Via nyfikenheten hittar skickliga montörer den
bästa lösningen.

STOLT

Stolt
Yrkesskickliga montörer känner sitt värde och är stolta
över sitt hantverk. De tar inga genvägar i sina uppdrag
eftersom de jobbar med kvalitet. Stolta montörer tar
hand om sig själva och sina kollegor både fysiskt och
psykiskt.
De vet att loppet är långt och att kroppen ska hålla hela
vägen till mål, inte bara här och nu. På samma sätt vet
de att alla har tillfällen när de är sköra och ser till att
det finns utrymme i livet och på arbetet för det också.
Stolta montörer sårar inte sin omgivning och säger ifrån
när någon blir kränkt.

STOLT

Stolta montörer vet att yrket ger dem frihet och gör dem
efterfrågade. De lämnar inga halvfärdiga jobb efter sig
och tackar nej till svartjobb.

Tack...
...för att du tog dig tid att läsa. Att man får de bästa
kollegorna genom att vara en god kamrat är egentligen en självklarhet. Vad vi velat göra är att skriva ner
hur branschen fungerar när den är som bäst. När vi
tar ansvar för hantverket, för varandra och oss själva.
Materialet är framtaget med stöd från
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.
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