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Information för nya medleverantörer
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BDX i korthet

		

				

Medleverantörer
275 st

									
				
Fordon
1500 st

Förare
1700 st

Anställda i BDX
ca 600 st

14 Kontor
13 Orter
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Förord
1. BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad.
Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1700 förare med totalt 1500 fordon.
BDX växer både geografiskt och personellt.
För att växa i den takt vi vill, behöver vi de
bästa medleverantörerna. Vår ambition är
att alltid lösa kundens uppdrag kostnadseffektivt, säkert och tryggt, oavsett uppdragets storlek och omfattning. BDX tjänster
och produkter ska uppfylla kundens krav,
behov och förväntningar.
Vi jobbar ständigt med förbättringar
och utveckling tillsammans med våra
medleverantörer. BDX ställer höga krav på
medleverantörerna och deras förare, de är
ansiktet utåt och jobbar nära våra kunder.
Kompetens och kunnande ska vara högt.
Medleverantörerna och deras förare är
BDX viktigaste resurs.

När värdeorden innovativt, tillsammans
och hållbart möts, bildas effektordet
Framtidsbyggare.

Fram, står för riktningen och dynamiken
något som den röda pilen i logotypen
förstärker och redan står för. Framtid, är
något som alla kan relatera till, det är det vi
planerar för varje dag, det som vi ser fram
emot. Och ordet byggare, den som skapar
något beständigt.
I det dagliga arbetet med transporter,
maskinarbeten, entreprenader mm, ingår
BDX ledningssystem som vi kallar BDX-Q
Totalkvalitet. Det bygger på fem viktiga
hörnpelare:
•
•
•
•
•

Kvalitet
Miljö
Arbetsmiljö
Trafiksäkerhet
Ekonomi

BDX-Q Totalkvalitet hjälper till att få rätt
kvalitet på de varor och tjänster BDX säljer
och att effektivisera miljöarbetet för att
minska BDX totala miljöbelastning. BDX är
certifierade enligt kvalitets- och miljöstandarden SS-EN ISO 9001 och 14001.
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Anna Rautavuoma, 32 år, kör hjullastare i
Aitik, en av Europas största koppargruvor.
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Att vara medleverantör
2. Medleverantör| innebär att leverantören tecknar ett medleverantörsavtal med BDX. Avtalet bygger på ömsesidig affärsnytta. I
avtalet regleras även vilka typer av fordon som ingår.
Medleverantören får uppdrag från BDX
som passar utifrån de fordon och tjänster
som de förfogar över. Medleverantören får
en stor geografisk marknad med många
redan upparbetade kundkontakter. BDX
förhandlar och ingår avtal med kunderna.
Medleverantörerna anlitas för uppdragen.
Samarbetet ska leda till bästa utveckling
och ekonomisk lönsamhet för båda parter.
Medleverantörerna kan även nyttja de avtal
som BDX koncernen har tecknat för ex.
•
•
•
•
•
•
•

Drivmedel
Telefoni
Alloffice (Kontorsmaterial mm)
Elavtal
Fordonsbesiktningar
SMP Maskinbesiktning
Fordonsåterförsäljare

Det finns inga krav på Medleverantörer
att vara aktieägare i BDX. BDX skiljer helt
på ägande och utförande. Det innebär att
du kan vara enbart aktieägare i BDX eller
omvänt, enbart Medleverantör och utföra
uppdrag för BDX räkning.
Medleverantörerna ska vara medlem i
en arbetsgivarorganisation samt inneha

F-skattsedel. Trafiktillstånd och trafikansvarig ska finnas när det krävs.
Kostnaden för BDX medleverantörer är
baserad på en fast och en rörlig avgift, som
tillsammans är kostnadseffektivast i branschen. Avgiften faktureras månadsvis.
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2.Att vara medleverantör|
Fordonspärm finns i alla fordon som

är BDX anslutna. Där samlar BDX och
medleverantörerna tillsammans de dokument som rör medleverantörer och deras
förare. Alla förare ska ha kännedom om
fordonspärmen och BDX-Q Totalkvalitet.
BDX har även en visuell profil som fordonen
ska uppfylla.
Via TracsFlow Appen får förarna enkelt
information om uppdrag. På Medleverantörswebben kan man se och pricka avräkningar, skriva ut blanketter för
medleverantörsärenden, söka nya förare
och praktikanter i webbportalen lediga
förare mm.

Från BDX-Q Totalkvalitet:
Vårt agerande och förhållningssätt ska
genomsyras av nedanstående tankesätt.
Detta gäller alla, medleverantörer, deras
förare och BDX anställda.

Varje år gör BDX en utvärdering av
medleverantörerna och vart tredje år görs
en medleverantörsrevision. Utöver det
besöker vi arbetsplatser mm, där BDX tillsammans med föraren går igenom att fordon och förare har den utrustning, utbildning etc som krävs. BDX kallar regelbundet
till medleverantörsmöten och förarmöten.
BDX medleverantörer väljer varje år marknadsrådsrepresentanter som tillsammans
med BDX jobbar för att stärka och utveckla
BDX och medleverantörerna. En gång varje
år träffas alla marknadsråd i en gemensam marknadsrådskonferens, där även BDX
affärsledning och styrelse deltar.
BDX vill arbeta med de bästa
Medleverantörerna!

“Cool hjärna, varmt hjärta och
rena händer”

7

Vill du bli medleverantör
3.Ny Medleverantör? | En ny BDX medleverantör kan vara allt från
en privatperson med en affärsidé till ett etablerat företag i branschen.
Medleverantörshandläggarna hjälper dig
med ansökningshandlingar samt kontakt
med aktuell marknadsområdeschef eller
säljare.
När du ansöker om att bli BDX medleverantör ska det finnas en genomtänkt affärsidé. I ansökan fyller man i företagsuppgifter, fordonstyp ev. fabrikat, årsmodell,
miljöklass mm.
Exempel på vad en affärsidé kan innehålla:
•
•
•
•
•
•
•

Typ av tjänster ni erbjuder
Erfarenhet/Kompetenser
Ev. befintliga kundkontakter
Förekommande samarbetsavtal
Geografisk rörlighet
Ekonomiska förutsättningar
Framtidsvisioner

Finns det ett befintligt företag samt fordon
och förare fyller man i nedanstående deklarationer.
•
•
•

Medleverantörsdeklaration
Fordonsdeklaration/er
Förardeklaration/er

Är du på väg att starta företag eller införskaffa fordon fyller man i dessa
deklarationer senare.
Vill du bli BDX Medleverantör?
Ring BDX växel 0920 - 26 26 00
så kopplar dom dig vidare till rätt
Medleverantörshandläggare.

Välkommen med din ansökan!

Kiruna
Pajala

Gällivare
Jokkmokk

Kalix
Älvsbyn Boden
Luleå
Piteå
Skellefteå

Umeå
Örnsköldsvik

Stockholm

BDX Företagen AB
Box 854, 971 26 Luleå
Telefon 0920-26 26 00
www.bdx.se

Haparanda

