Polityka ZEISS

Marka ZEISS, produkty
i satysfakcja klientów

Pracownicy i BHP

Zgodność z przepisami
i odpowiedzialność społeczna

Za naszą marką stoi obietnica, jaką ZEISS
składa swoim klientom. Wszystkie nasze
wysiłki wkładamy w zapewnienie
zrównoważonego sukcesu, zachowanie
niezależności finansowej i podnoszenie
reputacji naszej marki.

Wartości, jakie wyznajemy jako
przedsiębiorstwo kierują działaniami naszych
pracowników, odpowiedzialnych w znacznej
mierze za sukces ZEISS. Inwestujemy w
szkolenia naszych pracowników, przydzielamy
im obszary odpowiedzialności i doceniamy
ich osiągnięcia.

ZEISS zobowiązuje się do przestrzegania
wszystkich stosownych przepisów prawnych,
w szczególności dotyczących jakości
produktów, ich bezpieczeństwa, BHP,
ochrony środowiska i zużycia energii.

Z pasją działamy na rzecz sukcesu klientów i
rozwoju naszych rynków.
Produkty i usługi ZEISS słyną z innowacji,
niezawodności, jakości, bezpieczeństwa,
wydajności energetycznej i łatwej obsługi.
W pracy zgodnie ze swoim przeznaczeniem
gwarantują one wydajność, precyzję i
optymalne wyniki.

Jednym z najważniejszych obowiązków
kierownictwa ZEISS jest ochrona zdrowia i
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
przedsiębiorstwa. Wdrażamy środki
ochronne minimalizujące zagrożenia,
chroniąc w ten sposób pracowników przed
urazami i chorobami zawodowymi.

Przedsiębiorczość oznacza przyjęcie
odpowiedzialności społecznej, nie tylko w
ramach przedsiębiorstwa, ale również w jego
otoczeniu. Zobowiązanie to już od ponad 125
lat stanowi zrąb Fundacji Carl Zeiss.

Relacje zewnętrzne,
partnerzy i dostawcy

Ochrona środowiska
i wydajność energetyczna

Ustawiczne doskonalenie i cele

Z naszymi partnerami handlowymi budujemy
zrównoważone relacje biznesowe.

Kluczowym aspektem naszej działalności
gospodarczej jest zrównoważony rozwój i
oszczędne wykorzystanie surowców, również
przez naszych partnerów biznesowych.
Zrównoważoną wydajność ekonomiczną
zapewniamy poprzez unikanie lub
minimalizowanie szkodliwego wpływu na
ludzi i środowisko naturalne oraz poprzez
stałe zwiększanie wydajności energetycznej
naszej działalności biznesowej.

Ustawiczne doskonalenie stanowi nieodłączną
część wszystkich naszych działań i jest
fundamentalną zasadą pracy w ZEISS.

ZEISS wspiera swoich partnerów we
wdrażaniu wszystkich istotnych punktów
niniejszej polityki.

Niniejsza polityka określa podstawy, na
jakich definiowane są wszystkie strategiczne i
operacyjne cele przedsiębiorstwa.

Zarząd ZEISS, przy udziale członków Kierownictwa wszystkich spółek ZEISS, określa ramy
i nadzoruje wdrażanie wszystkich punktów niniejszej polityki.
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