Ett av 2014 års Produktionslyftsföretag

EVU Energi & VVS Utveckling AB i Lund
EVU Energi & VVS Utveckling AB är ett av de senaste företagen som godkänts till Produktionslyftet. EVU är ett
oberoende konsultföretag som erbjuder tjänster till professionella aktörer i fastighetsbranschen under hela
byggnadens livstid. Företagets målsättning är att skapa bästa möjliga inomhusklimat med låga energi- och
driftskostnader.
– Vi sätter alltid människan i fokus, berättar vd Per-Otto Bengtsson. De anläggningar som vi tillsammans med vår
kunder arbetar med ska vara användarvänliga.
Produktionslyftet ligger helt i linje med att vi nu tar ett kliv framåt med ökad tillväxt, kunden i fokus och med
ständiga förbättringar för att skapa en attraktiv arbetsplats samt att erbjuda ett ökat värde för våra kunder.
– Människor är vår resurs, konstaterar Per-Otto.
Investeringar i personal är avgörande för att vi ska få en
gemensam målbild och fokusera på en framtida, hållbar
tillväxt.
Kontakta gärna vd Per-Otto Bengtsson på telefon
046-19 28 03 eller e-post per-otto.bengtsson@evu.se
för mer information.

Kreativitet under gemensam
företagsdag för alla medarbetare.

EVU Energi & VVS Utveckling AB är ett företag som
förbättrar inneklimatet och skapar en energieffektiv
fastighetsförvaltning. De har 40 medarbetare med säte
i Lund samt regionkontor i Jönköping, Kristianstad,
Karlskrona, Karlshamn och Helsingborg. EVU ingår i
affärsområdet Hydronic Engineering i den internationella
industrikoncernen IMI plc med 12 000 anställda och en
omsättning på 20 miljarder kronor. Läs mer om EVU på
www.evu.se.

Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men
utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet vänder sig till såväl mindre, medelstora som stora företag som har viljan att förbättra sin
konkurrenskraft. Läs mer om den nationella satsningen på www.produktionslyftet.se.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen samt finansierat av Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag
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– med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag

