Politika ZEISS

Značka, produkty a spokojenost
zákazníků společnosti ZEISS

Zaměstnanci, zdraví a
bezpečnost

Dodržování předpisů a
společenská odpovědnost

Naše značka je ztělesněním slibu, který společnost ZEISS dává svým zákazníkům. Všechny
své činnosti orientujeme na dosahování trvalého
úspěchu, udržování naší finanční nezávislosti a
posilování dobré pověsti naší značky.

Naše podnikové hodnoty jsou definovány
činností našich zaměstnanců, kteří hrají
zásadní roli

Závazkem společnosti ZEISS je dodržovat
příslušné právní povinnosti, zejména s
ohledem na kvalitu a bezpečnost výrobků,
zdraví a bezpečnost, ochranu životního
prostředí a energii

Se zaujetím přistupujeme k úspěchu našich
zákazníků a k rozvoji našich trhů.

v zajišťování úspěchu naší společnosti.
Investujeme do školení našich zaměstnanců,
rozdělujeme mezi ně odpovědnost a
oceňujeme je za jejich výsledky.

Podnikání znamená přijetí sociální a
společenské odpovědnosti, a to nejen ve
společnosti samotné, ale rovněž
v okolí, které ji obklopuje. Tento závazek je
pevně zakotven ve stanovách společnosti
Carl Zeiss Foundation více než 125 let.

Výrobky a služby společnosti ZEISS vynikají
inovacemi, spolehlivostí, kvalitou, bezpečností,
energetickou účinností a uživatelskou
přívětivostí. Přinášejí efektivní, přesné a
optimální výsledky v jejich zamýšlené oblasti
použití.

Zásadní povinností vedoucích pracovníků
společnosti ZEISS je chránit zdraví a
bezpečnost podřízených. Zavádíme preventivní
opatření, abychom minimalizovali rizika, a tím
předcházíme úrazům a nemocem z povolání.

Externí vztahy, partneři a
dodavatelé

Ochrana životního prostředí a
energetická účinnost

Trvalé zlepšování a cíle

Posilujeme udržitelné obchodní vztahy s
našimi externími partnery.

Udržitelnost a šetrné využívání zdrojů –
rovněž ze strany našich partnerů – jsou ve
středu zájmu při všech našich podnikových
činnostech.

Trvalé zlepšování je nedílnou částí všech
našich činností a je základním principem práce
ve společnosti ZEISS.

Společnost ZEISS svým partnerům pomáhá se
zaváděním všech příslušných náležitostí této
politiky.

Trvale zajišťujeme udržitelnou ekonomickou
účinnost tím, že předcházíme negativnímu
dopadu na lidstvo a přírodu a že ho
minimalizujeme, a rovněž tím, že neustále
zlepšujeme energetickou účinnost své
podnikatelské činnosti.

Tato politika představuje základ pro definování
všech strategických a operativních cílů
společnosti.

Výkonná rada společnosti ZEISS stanovuje rámec a zajišťuje zavádění všech bodů této
politiky ve spolupráci s vedením jednotlivých společností skupiny ZEISS.
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