
Gæðastefna.
”Við gerum þetta alltaf rétt, í fyrstu tilraun. Við bætum okkur alltaf.” 
Hjá Linde uppfyllum við vöru- og þjónustugæðakröfur viðskiptavina okkar, okkar eigin 
gæðastaðla og eftirlitsaðila.

Gæða framtíðarsýn
 ⎯  Linde er talið leiðandi í greininni þegar kemur að gæðum vara og þjónustu.
 ⎯   Með kröfur viðskiptavina okkar að leiðarljósi og með viðeigandi gæðum, sköpum við verðmæti fyrir viðskiptavini  

okkar og Linde.
 ⎯  Gæði eru kjarni alls sem við gerum á hverjum degi.
 ⎯  Allir starfsmenn Linde og verktakar eru skyldugir, útbúnir og gert kleift að afhenda yfirburða gæði.

Gæða grundvallarreglur
 ⎯ Gæði eru á ábyrgð allra ... 100% fylgni við þessa gæðastefnu og verkferla er vænst.
 ⎯  Þekktu, skildu og uppfylltu kröfur viðskiptavina af skilvirkni.
 ⎯  Bæta sífellt ferla og verklag til að geta náð fram betri gæðum með sjálfbærni og skilvirkni.
 ⎯  Koma á endurmenntun með endurskoðun og upptöku á bestu verkferlum.
 ⎯  Rannsaka, þróa og efla tækni, vörur og þjónustu sem bæta gæði og vöruöryggi á sjálfbæran hátt.

Loforð okkar um gæði
Við lofum að:

 ⎯  Uppfylla reglugerðarkröfur eins og þær eru skilgreindar af yfirvöldum og greininni.
 ⎯  Vera með kerfi til að ná og enduskoða gæðamarkmið.
 ⎯ Mæla með áberandi hætti skilvirkni og áhrif gæðaframmistöðu okkar gagnvart viðskiptavinum til að knýja áfram  

samfelldar umbætur.
 ⎯ Draga úr áhættu í viðskiptum með opinni og skilvirkri stjórnun á tækni, samskiptum og þjónustuferlum.
 ⎯ Þróa samvinnu við birgja og koma á góðum samskiptum sem báðir hagnast á um leiða og við tryggjum að þeir  

uppfylli kröfur okkar.
 ⎯  Veita þjálfun, æfingu, stuðning og innviði sem tryggja fylgni við þessa stefnu.
 ⎯ Forstöðumenn á öllum stigum eru fyrirmynd og tryggja með eigin athöfnum að gæðastefnan sé skilin og notuð af öllum.

*viðskiptavinir er notað í jafn víðum skilningi og hægt er og nær einnig yfir sjúklinga
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