Detta är NBCAB

Nordic Barrier Coating AB är en proaktiv, lyhörd och pålitlig
partnervsomverbjudervinnovativavbarriär-voch
förpackningslösningar för maximal funktionalitet.
Efter många års erfarenhet från pappers, extruderings- och
konverteringsindustrin besitter vår personal spetskompetens inom
området. Med ledord som proaktivitet, lyhördhet och pålitlighet vill
vi leverera produkter av absolut högsta kvalitet med marknadens
högsta servicenivå.

Organisationen
NBCAB är ett gammalt bolag i ny kostym. Med produktionsenhet i
Söråker, strax norr om Sundsvall, har verksamheten varit igång
sedan 2004. Företaget ingår sedan sommaren 2012 i STAGA
Swedens bolagsportfölj.
Företaget drivs som en helt egen enhet men kan samtidigt dra
nytta av de synergier och affärsmöjligheter som ett starkt
moderbolag medför.

VISION
”Vi skall uppfattas som Europas främste leverantör av PEextrudering på papper, non-woven och plast. Genom
högkvalitativa produkter, flexibilitet och marknadens
högsta servicenivå och innovativa lösningar ska vi ha 100 %
nöjda kunder och på så sätt skapa en stabil tillväxt och
utvecklavmarknadenvivvaldavproduktsegment”
AFFÄRSDÉ
”NBCAB skall arbeta med PE-extrudering på papper, plaster
och non-wovenmaterial samt marknadsföra färdiga
produkter för krävande och medvetna kunder i valda
slutanvändningsområden och segment. Företaget skall
sätta nya standarder inom företagets samtliga
produktområden samt segment”
KÄRNVÄRDEN
Kundfokus: Kunden är kung. Vi ska alla göra vad vi kan för
att förutspå, förstå och lösa kundens önskemål och behov.

Visionvochvkärnvärden
100 % nöjda kunder är vår främsta vision och vår strategi för att nå
dit är att helt enkelt vara proaktiva och identifiera marknadens
behov redan innan de uppstår. På så sätt ska vi erbjuda
marknadens bästa produktionsprocess inom PE-extrudering på
papper, non-woven och plast samt leverera produkter i rätt skick,
tillvrättvplats,vivrättvtid.
För att detta ska fungera krävs att alla medarbetare sätter kunden i
fokus och är lyhörda för dennes behov, uppträder professionellt
och håller vad de lovat.

Flexibilitet: Vi är enkla att arbeta med och ska vara snabba
från beslut till handling.
Professionalitet: i alla lägen skall vårt agerande präglas av
professionalitet, kompetens och affärsmässighet.
Pålitlighet: Ett sviket förtroende är ett förlorat förtroende.
VivskavdärförvALLTIDvhållavvadvvivlovat.
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