Vor profil.

MISSION:
Vores mission er:
© At kunne levere en transportydelse til aftalt tid og aftalt pris.
© At kunden er fuldt tilfreds.
© At vi er dedikerede til at opnå dette hver eneste dag, bl.a. gennem personlige og professionelle transportløsninger.
VISION:
Esbjerg Gods A/S vil være anerkendt som:
© Attraktiv transportleverandør på det danske transportmarked.
© Innovativ og effektiv transportleverandør.
© Leverancer altid til tiden.
© Komplette logistikløsninger som matcher kundens behov.
VÆRDIER:
Vore værdier:
© Vi er dedikerede til at finde den rigtige løsning for kunden.
© Vi holder, hvad vi lover.
© Vi er stolte over de resultater vi opnår.
© Vi tør tage chancer.
© Vi siger vores mening og siger også fra, når risikoen bliver for stor for både vores kunder og os selv.
© Vores løsninger kan være anderledes, men er altid optimale, både når det gælder omkostninger og effektivitet.

Med andre ord; Vores virksomhedsstruktur bygger på tillid, stolthed, mod og innovation.

FOR MERE INFORMATION;
Kontakt vores salgsafdeling på 76 14 09 93 eller salg@esbjerg-gods.dk
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Vor kvalitet.
Vi stræber efter at opfylde vore kunders krav om kvalitet.
Det sker bl.a. ved at tilbyde effektive og pålidelige transport- og logistikløsninger.
Vi ønsker at kunne leve op til vore kunders krav om et højt informationsniveau og høj leveringssikkerhed.
Og naturligvis til konkurrencedygtig pris.
Vores mål med kvalitetspolitikken er at:
©
©
©
©
©
©
©

Sikre et konstant højt kvalitetsniveau.
Altid levere til tiden.
Ingen skader.
Være pålidelige og effektive.
Øge kundetilfredsheden.
Være konkurrencedygtige og profitable.
Have tilfredse interessenter uanset tidshorisont.

FOR MERE INFORMATION;
Kontakt vores salgsafdeling på 76 14 09 93 eller salg@esbjerg-gods.dk
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Vor miljøpolitik.
Hos Esbjerg Gods A/S ved vi, at vores miljø er de naturlige omgivelser vi alle nyder godt af. Og ligeledes, at naturen påvir kes af menneskets
aktiviteter.
Transport og økonomisk vækst hænger uløseligt sammen. Øget samhandel mellem virksomheder og forbedring af konkurrenceevne er i høj
grad afhængig af pålidelige og effektive transporter.
Denne udvikling påvirker imidlertid miljøet, desværre i en negativ retning, og dermed er det blevet en daglig udfordring for
transportbranchen og således også Esbjerg Gods A/S.
Som udbyder af logistik- og transportløsninger, er Esbjerg Gods A/S forpligtet til at påtage sig et ansvar for at nedbringe branchens
miljøbelastning. Dette ansvar tager vi meget seriøst.
Esbjerg Gods A/S følger alle lovkrav og regelværk i forbindelse med overholdelse af miljøkrav.
Men dér stopper vi ikke.
Vi arbejder efter klart definerede politikker inden for miljøområder som bl.a. vedrører vores transport- og logistiksystemer.
Endvidere sikrer vi os, at vores terminaler drives ud fra devisen om, at vi er en del af miljøet og ønsker at bevare det. Vi skal hele tiden være
miljøbevidste og værne om miljøet. (Bl.a. dækkes hele terminalens strømforbrug af solcelleanlæg.)
Og når vi investerer i transportmateriel sikrer vi altid, at dette lever op til de højeste miljøstandarder
med de højeste EU normer for co2 emission.

FOR MERE INFORMATION;
Kontakt vores salgsafdeling på 76 14 09 93 eller salg@esbjerg-gods.dk
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Esbjerg Gods er vejen frem....
Vi har 100 biler kørende over hele Danmark, døgnet rundt, året rundt.
Vores produktpakke er komplet med stykgods og full loads i fast pendulfart med moderne materiel og de bedste
terminalfaciliteter.
Vi magter alle typer og er gearet til professionel håndtering af enhver opgave.

FOR MERE INFORMATION;
Kontakt vores salgsafdeling på 76 14 09 93 eller salg@esbjerg-gods.dk
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Hos Esbjerg Gods har vi et moderne terminalanlæg med 8.200 m2 fremtidssikret lager og lagerhotel, tæt på motorvejen.
8.200 m2 hypermoderne sektionsinddelt lager efter de forskellige varetyper. Nemt og effektivt.
Og de rigtige medarbejdere til at sørge for en effektiv og forsvarlig omgang med gods af enhver karat.

Derfor kan vi tilbyde højeffektiv, kvalitetssikret terminaldrift og lagerhotel dag og nat.

FOR MERE INFORMATION;
Kontakt vores salgsafdeling på 76 14 09 93 eller salg@esbjerg-gods.dk
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