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«En visjon er en oppnåelig drøm vi aldri kan slutte å strekke oss mot.»
noe vi kan identifi sere oss med og spørre oss selv om hver dag når vi er 
ferdige på jobben. Klarte vi å etterleve selskapet sin visjon idag?

Paxon sin visjon er «Hakket foran» Det betyr at vi alltid skal være et 
lite knepp foran i alt vi gjør. Vi skal yte det lille ekstra som gir kunder og 
ansatte mening og merverdi.

Hakket foran
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Vi skal være et foretrukket uavhengig selskap som aktivt bidrar til at 
kunden får utviklet og gjennomført sitt prosjekt med størst
mulig potensial. 

Vi skal utvikle et uavhengig foretrukket selskap som skal være best på 
lede prosjekter og skape merverdi for kunden og for de som bidrar til
verdiutviklingen i prosjektet.

Vi skal være gode på det vi vet fungerer, men samtidig være nyskapende 
– vi skal være «Hakket foran»

Vi skal skape en arbeidsplass der både våre egne ansatte og de vi jobber 
sammen med, skal ha det kjekt på jobb og føle at vi sammen bidrar til noe 
som gir mening og verdi.

Vi skal alltid være «Påskrudde»
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Vi skal alltid opptre og agere med integritet. 

Vi skal opptre med respekt i alle sammenhenger, være åpne for andres syn 
og meninger og spille hverandre gode.

Vi skal bry oss om prosjektet som om det var vår eget.

Vi skal være ærlige ovenfor hverandre og de vi jobber med. Vi skal tørre å 
være tydelige når vi er uenige i andres valg, men være konstruktive i våre 
tilbakemeldinger. 

Vi tar ansvar og holder alltid det vi lover.

Integritet

Respekt

Engasjement

Ærlighet

Ansvar
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Vi skal bidra med rett kompetanse og eie prosjektet som om det var vårt eget.

Vi skal spille på lag med alle parter i prosjektet og ha som mål at alle parter skal få 
ta del i verdiskapningen i prosjektet.

Vi skal forstå kunden sine behov og ha kundens interesser i fokus.

Vi skal tørre å utfordre kunden og være ærlige når vi er uenige i kundens valg.

Vi skal bidra aktivt til samspill og ha som mål å få rett kompetanse til rett tid inn i 
prosjektet.
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Vårt navn er spydspissen i all vår kommunikasjon.  
Gjennom en prosess under fi rmaets oppstart kom vi frem til navnet «Paxon».
Det er kort og lett å huske, men betydningen er ikke tilfeldig.

Så hva står det for? 

            = Prosjektadministrator / Project Administration

        = Innertier, Blink, X-faktor 

            = «På» 

            x              = Påskrudd prosjektadministrator
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