
Välkommen till teamet Tidbecks!
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Tidbecks är idag ett företag med kunder runt om i 
främst Skandinavien och norra Europa, men vi siktar 
naturligtvis ännu längre. Vi erbjuder marknaden ett 
komplett sortiment av galler, nät och trådprodukter, 
främst olika typer av beröringsskydd och kompo-
nenter för inredning och luftbehandling/fi lter.

Marknaden har under de senaste åren förändrats. 
Det sker snabba förändringar inom såväl branschen
som ett förändrat köpbeteende hos kunder. 

Konkurrensen är numera global och vi konkurrerar 
med producenter över hela världen. För att göra 
oss till en attraktiv spelare på marknaden och för  
kunna möta kraven på oss måste vi skapa mer-
värde för kunden. För att uppnå detta behöver 
vi alla – oavsett arbetsuppgifter och position på 
företaget – arbeta mot gemensamma mål, där 
vi delar värderingar och principer som är grund-
läggande för vår verksamhet och som krävs för 
att nå framgång. 

Sven-Olov Kronaas, VD

Välkommen
till teamet
Tidbecks!
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Tidbecks är en arbetsplats som ska präglas av 
positivt tänkande och trygghet. Grundläggande i 
detta är att vi; respekterar varandra, gemensamt 
strävar efter att nå uppsatta mål där alla tar ansvar, 
engagerar oss och samarbetar.
Vi sätter säkerheten först och har skyddsombud på 
plats. 

Vi är en 100 % legoproducent till svensk tillverk-
ningsindustri. Följande huvudområden arbetar vi 
med:
• Processindustri
• Skydd
• Ventilation
• Vindkraft
• Off - highway

Teamkänsla

Produkter

Vi tar gemensamt fram och följer instruktioner som 
beskriver det bäst etablerade arbetssättet. Om 
arbetssättet utvecklas och förändras till det bättre 
uppdaterar vi standarden ur ett kvalitets-, miljö- 
och ergonomiskt perspektiv. 
Metod: Arbetssättet ska ge förutsättningar för att 
resultatet blir rätt varje gång och utgöra grunden för 
”ordning och reda” samt ständiga förbättringar.

Rätt arbetssätt

ISO 9001
ISO 14001

Vi använder Monitor i hela företaget. I produktion 
används det till bl.a. att stämpla in sin tid, ta ut 
arbetsorder och att rapportera kvantitet.
Alla instruktioner och kvalitetskrav ligger i detta 
system. 

Monitor
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Genom att vi alla tar eget ansvar slösar vi inte med 
tid, material eller andra resurser. Det som jag lämnar 
ifrån mig ska vara korrekt utfört. Upptäcks brister eller 
fel stoppar jag arbetet och signalerar felet till min team-
ledare för att få grundproblemet åtgärdat. Detta kan 
t. ex. röra kvalitetsbrister i produktionsprocessen, fel 
på inköpt material eller felaktiga tillverkningsunderlag.
Metod: Löpande kontroller enligt kvalitets-/kontroll-
instruktion. 

Rätt från mig 

Mika Mäntynen
Lagerchef
Telefon 0321-53 01 27
mika.mantynen@tidbecks.se

Steve Gresberg
Produktionschef
0321-53 01 06, 073-912 20 75
steve.gresberg@tidbecks.se

Pär Jacobsson
Teamledare 
Telefon 0321-53 01 05
par.jacobsson@tidbecks.se

Veronica Johansson
Teamledare
Telefon 0321-53 01 07
 

Leif Johansson
Teamledare
Telefon 0321-53 01 12

Jan-Åke Sveningsson
Teamledare
Telefon 0321-53 01 17

Dan Haglund
Teamledare
Telefon 0321-53 01 14
dan.haglund@tidbecks.se
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•  Att det är ordning och reda
•  Att trivas och må bra och ha en ”vi-känsla”
•  Att vara öppen för att problem kan lösas på olika sätt
• Att det ska vara naturligt att be om hjälp när något är 

oklart
• Att det är tillåtet att våga prova
• Att veta att jag kan utvecklas i arbetet
•  Att goda resultat synliggörs
• Att ha tydliga mål som alla förstår
• Att kunna ge och ta konstruktiv feedback
• Att vi visar respekt och tillit till varandra

Värdegrund

Att kontinuerligt och strukturerat förbättra verksamheten 
stärker vår konkurrenskraft och leder till förbättringar i 
arbetsmiljön. Beakta följande områden där det kan 
finnas förbättringspotential: 
•  onödiga förflyttningar (material, människor, produkter)
•  väntan (dålig planering, materialbrist, omställning 

maskiner)
•  överarbete (att bearbeta en produkt mer än vad som 

krävs)
•  utnyttjad kreativitet (det finns en liten uppfinnare i 

oss alla).

Ständiga för-
bättringar

Blir du sjuk ska du ALLTID ringa din teamledare.
Ledighet söker du i god tid på en speciell 
Ledighetsansökan.

Sjukdom/
annan ledighet
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För att förebygga och undvika farliga eller skadliga 
arbetsmoment finns utsedda skyddsombud på plats.
Vi är anslutna till Företagshälsan.

Företaget har ett bra samarbete med de fackliga 
organisationerna IF Metall och Unionen, som finns 
representerade i företaget.

Vi månar om medarbetarnas välmående och hälsa 
genom att erbjuda ett friskvårdsbidrag om 2.500:- 
årligen. 

För dig som behöver glasögon lämnar vi ett bidrag 
på 1.200:-. 

Vi erbjuder vällagad husmanskost från Kullens Kök 
i Ulricehamn, som beställs via företagets personal-
matsal senast kl. 09.30 varje vardag. Pris 65:-.

Tidbecks är med och sponsrar det lokala idrottslivet.
Vi sponsrar Dalstorps IF, Nittorps IK och Ljungsarps IF.

Samarbete 
och omtanke
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J H TIDBECK AB

Lagmanshagavägen 3

SE-514 55 Ljungsarp, Sweden 

Tel. +46 (0)321-53 01 00

info@tidbecks.se

www.tidbecks.se

GPG
G R E AT 

P R O T E C T I V E
G R AT I N G

Med GPG-konceptet har vi förfi nat vår arbetsprocess 

med ”design thinking” som fokuserar på slutprodukt 

och slutanvändare. Vi sätter in våra samlade resuser 

i konstruktionsoch utvecklingsfasen för att design-, 

produkt- och produktionsoptimera konstruktionen. 

Resultatet är produkter som är lite bättre helt enkelt, 

utan att de kostar mer.
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