
VISION

PASSION  
FÖR SERVICE

SERVICE MED IQ

VÅRA LEDSTJÄRNOR

VERKLIGT HÅLLBARA

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av 
glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör 

det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

Det är genom vår passion för service som vi skapar värde för våra kunder. Coor är den 
ledande facility management-leverantören i Norden. Våra största serviceområden 
är mat och dryck, lokalvård och fastighetsservice och vi bidrar med expertis, 
innovation, utveckling och strategisk rådgivning inom mer än 100 olika 
servicetjänster för arbetsplatser och fastigheter. 

För Coor är människorna det allra viktigaste. Vi skulle inte vara 
någonting utan våra motiverade och kompetenta medarbetare som 
stöttar våra kunders behov. Coors decentraliserade organisation 

med lokala chefer som har utökat ansvar och mandat är nyckeln till 
framgång. Vårt starka lokala ledarskap ger oss möjlighet att vara 
snabba, flexibla och enkelt kunna anpassa oss till kundernas behov. 

VI ÄR LYHÖRDA  
Vi är öppna för synpunkter och idéer 
om hur vi kan utveckla och förbättra 
oss själva och våra arbetsmetoder. 

VI SKAPAR FRAMGÅNG  
Vi skapar framgång genom ett 
starkt driv och en önskan om 
ständig förbättring.

VI SER LITE LÄNGRE  
Vi ligger steget före och ser  
till att lösa problem innan  
de uppstår.

Affärsmässig  
Hållbarhet 

Miljömässig  
Hållbarhet 

Social  
Hållbarhet

Coor skapar värde i tre dimensioner: affärsansvar, socialt 
ansvar och miljöansvar. Den övergripande målsättningen är 
att verksamheten ska utvecklas positivt och generera maximal 

ekonomisk avkastning, utan att göra avkall på respekten för 
människor och miljö. Våra sociala och miljömässiga mål är lika 
viktiga som våra affärsmål. 

Coor erbjuder ett brett spann av FM-tjänster till såväl  
privata företag i olika branscher som till offentlig sektor. 

Genom innovation och stor förståelse för kunden erbjuder  
Coor branschens ledande och smartaste erbjudande.  

Vi kallar det Service med IQ.

PASSION FOR PEOPLE

WE ARE COOR

De tre ledstjärnorna, våra gemensamma 
värderingar, vägleder alla medarbetare i 
det dagliga arbetet.


