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Politika managementu skupiny podniků fischer

Skupina podniků fischer

Skupinu podniků fischer ovlivňuje rodina Fischer, zejména jí
vede jedna podnikatelská osobnost z této rodiny. Skupina vyvíjí
svou činnost po celém světě, orientuje se na výsledek,
k prospěchu zájmových skupin.

Naši spolupracovníci

K důležitým vlastnostem, které po sobě vyžadujeme, patří
orientace na výsledek, spolehlivost, uvědomění si rizika,
flexibilita a mobilita. Vyznačujeme se dalším profesním
vzděláváním a osobním rozvojem, abychom byli schopni čelit
budoucím požadavkům. Do procesů změny se zapojujeme
aktivně a zodpovědně.

Naši obchodní partneři

Jednáme spolehlivě a stabilně, s důvěrou spolupracujeme
s našimi zákazníky, uživateli a obchodními partnery, které za
účelem neustálého zlepšování integrujeme do našeho myšlení
a jednání. Tak získáváme naše zákazníky, uživatele a obchodní
partnery pro sebe a společně vytváříme trvalý užitek.

Naše společenská
odpovědnost

Za neustálého rozvíjení naší skupiny plníme cíle, které se týkají
životního prostředí a ekonomiky a sociální angažovanosti, díky
čemuž jsme schopni zajistit trvalý rozvoj v souladu s požadavky.

Bezpečnost práce

Přijímáme preventivní a účinná opatření k zamezení pracovních
úrazů, nemocí z povolání a pracovně podmíněných zdravotních
nebezpečí. První pomoc a preventivní požární ochrana jsou
součástí naší podnikové organizace. Aktivní podporou zdraví
podporujeme zdraví a dobrý zdravotní stav našich zaměstnanců.

Životní prostředí

Aktivním řízením z hlediska ochrany životního prostředí
přispíváme k tomu, aby nám i budoucím generacím zůstalo
zachováno neporušené životní prostředí. Zdroje používáme
šetrně, vznikající odpad co nejvíce recyklujeme.

Energie

S energiemi zacházíme odpovědně a používáme je efektivně.
Prostřednictvím rozsáhlé a průběžné evidence dat všech
použitých nositelů energie analyzujeme procesy jejich spotřeby
energie, abychom zjistili potenciály k úsporám energie.
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Komunikace

Navzájem se podporujeme ohledně funkcí a procesů.
Informujeme včas a rozsáhle, uznání a kritiku využíváme
k rozvoji. Tímto způsobem komunikujeme též s našimi
obchodními partnery a s veřejností.

Proces neustálého zlepšování

Myslíme a jednáme ve smyslu neustálého zlepšování
a inovací ve všech oblastech, jsme otevřeni novinkám
a připraveni ke změnám. Tím vytváříme dodatečný a trvalý
prospěch pro naše zájmové skupiny na celém světě.

Kvalita

Náš
požadavek
na
vynikající
kvalitu
realizujeme
prostřednictvím integrovaného a komplexního systému řízení
kvality. Systém řízení je zdokumentován a realizován
prostřednictvím k tomu vypracované příručky.

Zákony a nařízení

Zavazujeme se, že budeme podle platných měřítek dodržovat
zákony a nařízení, které se nás týkají. Respektujeme práva
a chráněné duševní vlastnictví druhých a požadujeme
respektování vlastních práv.
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