ZEISS Politika

A ZEISS- márka, termékek
és vevői elégedettség

Dolgozók, egészségvédelem
és munkabiztonság

Megfelelés és társadalom
iránti felelősség

Márkanevünk teljesíti azt az ígéretet, amelyet a
ZEISS tesz a vevőinek. Minden tevékenységünket
arra összpontosítjuk, hogy fenntartható sikert
érjünk el, fenntartsuk pénzügyi függetlenségünket
és megszilárdítsuk márkánk jó hírnevét.

Vállalati értékeink meghatározzák dolgozóink
tevékenységeit, akik fontos szerepet játszanak
a vállalat sikerében. Nagy hangsúlyt fektetünk
dolgozóink képzésére, felruházzuk őket
felelősséggel és elismerjük teljesítményüket.

A ZEISS elkötelezett a vonatkozó jogi
kötelezettségeknek való megfelelés iránt,
különös tekintettel a termékminőségre,
termékbiztonságra, munkavédelemre,
környezetvédelemre és energiahatékonyságra.

Szenvedélyesen törekszünk vevőink sikerére
és piacaink fejlesztésére.

A ZEISS vezetőinek egyik alapvető feladata
a dolgozók egészségvédelméről és
biztonságáról való gondoskodás. Ennek
érdekében megelőző intézkedéseket teszünk
a veszélyforrások minimalizálása érdekében,
hogy elkerüljük a sérüléseket és munkahelyi
foglalkozási megbetegedéseket.

A vállalkozási tevékenység a társadalmi és
szociális felelősségünk elfogadását is jelenti,
nemcsak magán a vállalaton belül, hanem
a környező régióban is. Ez a kötelezettség
már több mint 125 éve szilárdan szerepel
a Carl Zeiss Alapítvány alapszabályában.

Külső kapcsolatok, partnerek
és beszállítók

Környezetvédelem és
energiahatékonyság

Folyamatos fejlesztés
és célkitűzések

Fenntartható üzleti kapcsolatokra törekszünk
külső partnereinkkel.

A fenntarthatóság és a forrásaink takarékos
felhasználása – a partnereink részéről is központi szerepet tölt be minden üzleti
tevékenységünk során.

A folyamatos fejlesztés valamennyi
tevékenységünk szerves részét képezi és a
munkavégzés egyik alapelvét jelenti a ZEISS-nél.

A ZEISS termékek és szolgáltatások kiválósága az
innovációban, megbízhatóságban, minőségben,
biztonságban, energiahatékony ságban és
felhasználóbarát jellegükben rejlik, amelyek
hatékony, pontos és optimális eredményeket
nyújtanak a tervezett felhasználási területeken.

A ZEISS segítséget nyújt partnerei számára
a jelen politika minden releváns elemének
végrehajtásában.

Mindenkor tartós gazdasági hatékonyságot
biztosítunk azáltal, hogy elkerüljük vagy
minimalizáljuk az emberekre és természetre
kifejtett káros hatásokat, valamint azzal, hogy
állandóan növeljük üzleti tevékenységeink
energiahatékonyságát.

A jelen politika megalapozza a Vállalat
valamennyi stratégiai és operatív céljának
meghatározását.

A ZEISS Igazgatótanács biztosítja a keretfeltételeket ezen politika minden pontjához és gondoskodik
azok végrehajtásáról valamennyi ZEISS vállalat menedzsmentjével együtt.
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Dr. Karl Lamprecht
az Igazgatótanács tagja

Dr. Matthias Metz
az Igazgatótanács tagja

Dr. Ludwin Monz
az Igazgatótanács tagja

Dr. Jochen Peter
az Igazgatótanács tagja

Thomas Spitzenpfeil
az Igazgatótanács tagja
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