Vi är team PE

—

Teambok 2021

”Tillsammans med våra
kunder formar vi ett
samhälle där vi själva
vill leva och utvecklas.”
Helena Hed, VD

Tillsammans förnyar vi samhället
—
Vårt samhälle är fullt av utmaningar som ställer krav på förändring och
nya lösningar. Därför finns PE. Tillsammans med våra kunder planerar
och formar vi hållbara fastigheter, samhällen och infrastruktur.
En tydlig vision sedan start
PE är ett ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Vår vision har varit tydlig sedan start: att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar.
Vi vill utmana och utveckla branschen med smarta
helhetslösningar och tjänster. Det vi gör ska fungera
nu och för kommande generationer.

Vi förnyar samhället genom
innovativa och hållbara lösningar

En stolt historia
PE grundades 2006 men vår historia sträcker sig tillbaka
till 1950-talet. Förvärv har varit avgörande för vår snabba
tillväxt och de företag som vi fått glädjen att ta in i PE
har varit några av branschens mest kompetensstarka.
Vi finns idag i hela landet, är experter på vår lokala
marknad och arbetar nära våra kunder.

Vår affärsidé
Genom att arbeta tillsammans i starka team skapar
vi värde – inte bara för våra kunder, utan också för
samhället i stort. Grunden är en stark tro på varje
medarbetares personliga drivkraft. Tillsammans levererar
vi kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom
arkitektur, bygg och anläggning samt installation.

Korta fakta om PE
Grundades: 2006
VD: Helena Hed
Antal medarbetare: cirka 1 000
Kompetensområden: Arkitektur, Brand, Risk & Skydd,
Byggkonstruktion, Byggnadsmiljö, El, Tele & Säkerhet,
Industri & Energi, Infrastruktur, Projektledning,
Samhällsutveckling, VVS-design

Vision
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Vi driver en positiv
och hållbar utveckling
—
Det som driver oss framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet
och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa
medarbetarna. Våra tre värderingar är grunden för vår kultur och
vår verksamhet.
Engagemang
Vi använder vår kunskap och erfarenhet till att hitta
smarta och hållbara lösningar i våra uppdrag. Vi motiveras av att bidra till en positiv utveckling och av att
själva utvecklas. Vi får energi av att jobba som ett team
med många olika perspektiv och ser det som en förutsättning att lyckas som konsult och samhällsbyggare.

Vi känner

Vi drivs av

Vi tar

Engagemang

Entreprenörskap

Ansvar

Entreprenörskap
Vårt entreprenörskap grundar sig i hur vi tar oss an
ett projekt och i förmågan att se affärsperspektivet i
nya lösningar. Vi utgår från våra kunders förutsättningar,
behov och möjligheter. Vi är en tillförlitlig partner som
vågar utmana, tänka kreativt och som alltid strävar
efter att skapa högsta möjliga kundvärde.

Ansvar
Våra kunder ger oss sitt förtroende när de anlitar oss
och vi känner ett stort ansvar för det vi levererar. Vi är
tydliga med våra åtaganden, vi agerar proaktivt och vi
kommunicerar öppet och rakt. Som individer tar vi ansvar
för varandra och som samhällsbyggare bidrar vi till en
positiv och hållbar utveckling.

”Vi är proaktiva, har viljan att förnya
och drivs av att göra verklig skillnad.
Det betyder att vi inte bara följer
utvecklingen. Istället är vi med
och driver den.”

Värderingar
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Kundnära team bygger
vår fortsatta framgång
—
Våra kunder möts av små starka team som har det stora företagets resurser
och stabilitet i ryggen. Våra tre affärsstrategier stakar ut vår gemensamma
väg framåt och vägleder oss i vårt arbete mot mål och vision.
Lönsam tillväxt
En hållbar verksamhet bygger på en god lönsamhet
och en stadig tillväxt. Det möjliggör investeringar i
vår egen utveckling såväl som möjlighet att långsiktigt
skapa värde åt våra kunder. I slutändan handlar det
om en ökad förmåga att vara med och bidra till en
positiv samhällsutveckling.

Lönsam
tillväxt

Bästa
arbetsplatsen

Högst
kundvärde

Bästa arbetsplatsen
Varje medarbetares utveckling är avgörande för
oss – både på ett personligt och professionellt plan.
Genom en stark kultur, ett lyhört ledarskap, ett proaktivt
medarbetarskap och en kreativ arbetsmiljö attraherar
och utvecklar vi de bästa medarbetarna.

Högst kundvärde
PE är uppbyggt av starka lokala team som kan sin
marknad och våra kunder möts av specialister med lokal
förankring. Vi är kundens rådgivare från idé till färdigt
resultat och samverkar mellan olika kompetenser för att
skapa högsta möjliga kundvärde i våra uppdrag.

”Starka lokala team med specialister
i samverkan bygger vår fortsatta
framgång. I nära samarbete med
våra kunder skapar vi innovativa
och hållbara lösningar.”

Affärsstrategier
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Smart samverkan skapar
unik samhällsnytta
—
Vi söker ständigt smarta sätt att samverka med våra kunder,
samarbetspartners och med varandra. Våra tre förhållningssätt
beskriver hur vi tillsammans ska arbeta för att hitta de bästa
lösningarna.
Vi söker samverkan
Som medarbetare och ledare ser vi vår egen del i
helheten och bidrar till samverkan genom att vara
nyfikna och proaktiva. Vi tar ett gemensamt ansvar för
att söka möjligheter och vi ser ett värde i att samverka
internt och med våra kunder.

Smart
samverkan

Fokus på
hållbarhet
Förhållningssätt
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Ständigt
lärande

Fokus på hållbarhet
Hållbarhet är en del av vår vision och i vår roll
som kundens rådgivare har vi en stor möjlighet att
påverka hur samhället utvecklas. Det är i våra uppdrag
vi gör störst skillnad – i de beslut vi tar tillsammans
med våra kunder.

Vi är ständigt lärande
Det vi gör bra idag kan vi göra bättre imorgon.
Vi är en lärande organisation som söker efter
ständiga förbättringar. Vi delar vår kunskap med
varandra och jobbar med smarta digitala verktyg
för att hela tiden utveckla vårt sätt att arbeta.

”Vi utmanar varandra och våra
kunder att tänka bredare och
ibland annorlunda. Det utvecklar
vår kunskap och kompetens – och
i förlängningen hur vi tillsammans
skapar värde för samhället.”
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Dela din idé
—
Vår vision, värderingar och strategier blir till verklighet
när du som medarbetare omsätter det som står i
teamboken till användbara verktyg i din vardag på PE.
Om du har idéer på hur våra värderingar kan bli mer
levande eller om du har exempel på medarbetare som
redan lever dem, så dela med dig. Skriv ner eller fota
och skicka till teampe@pe.se.

”All innovation börjar med en första idé”

10
–

P E T E A M B O K 2 021

P E T E A M B O K 2 021

11
–

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur.
Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar
utvecklingen av städer och infrastruktur. Vi finns representerade i hela landet
och omsätter årligen över en miljard kronor. PE grundades 2006 och är
noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på pe.se.

