Politika ZEISS

Značka ZEISS, výrobky a
spokojnosť zákazníkov

Zamestnanci, bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci

Dodržiavanie nariadení a zodpovednosť voči spoločnosti

Naša značka znamená sľub, ktorý spoločnosť
ZEISS dáva svojim zákazníkom. Všetky naše
činnosti zameriavame na dosahovanie trvalo
udržateľného rozvoja, udržanie vlastnej
finančnej nezávislosti a posilňovanie dobrého
mena svojej značky.

Naše podnikové hodnoty definujú konanie
našich zamestnancov, ktorí zohrávajú
hlavnú úlohu pri dosahovaní úspechu našej
spoločnosti. Investujeme do odborného
vzdelávania svojich zamestnancov, prenášame
na nich zodpovednosť a oceňujeme ich
výsledky.

Spoločnosť ZEISS sa zaviazala dodržiavať
príslušné právne záväzky, predovšetkým s
ohľadom na kvalitu a bezpečnosť výrobkov,
zdravie a bezpečnosť, ochranu životného
prostredia a energiu.

Máme vášeň pre úspech našich zákazníkov a
rozvíjanie svojich trhov.
Výrobky a služby spoločnosti ZEISS excelujú
prostredníctvom inovácie, spoľahlivosti,
kvality, bezpečnosti, energetickej účinnosti
a prispôsobenia používateľom. Prinášajú
efektívne, presné a optimálne výsledky v
súlade s ich plánovaným použitím v praxi.

Základnou povinnosťou vedúcich pracovníkov
spoločnosti ZEISS je chrániť zdravie a
bezpečnosť svojich pracovníkov. Zavádzame
preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať
nebezpečenstvo a predchádzať zraneniam a
chorobám z povolania.

Podnikanie znamená akceptovať sociálnu a
spoločenskú zodpovednosť nielen v rámci
samotnej spoločnosti, ale aj v okolitom
regióne. Tento záväzok je pevne ukotvený v
stanovách nadácie CarlZeissFoundation už viac
než 125 rokov.

Vonkajšie vzťahy, partneri a
dodávatelia

Ochrana životného prostredia
a energetická účinnosť

Neustále zlepšovanie a ciele

So svojimi externými partnermi rozvíjame
trvalo udržateľné obchodné vzťahy.

Trvalá udržateľnosť a šetrné využívanie
zdrojov – aj zo strany našich partnerov – sú
stredobodom všetkých našich obchodných
činností.

Neustále zlepšovanie je neoddeliteľnou
súčasťou všetkých našich činností a je
základnou zásadou našej práce v spoločnosti
ZEISS.

Neustále zabezpečujeme trvalo udržateľnú
ekonomickú účinnosť hlavne predchádzaním
alebo minimalizovaním nepriaznivého vplyvu
na ľudí a prírodu a neustálym zlepšovaním
energetickej účinnosti svojich obchodných
činností.

Táto politika kladie základy na definovanie
všetkých strategických a prevádzkových cieľov
spoločnosti

Spoločnosť ZEISS pomáha svojim partnerom
pri implementácii všetkých relevantných častí
tejto politiky.

Výkonná rada spoločnosti ZEISS spolu s vedením všetkých spoločností ZEISS poskytuje
rámec všetkým bodom tejto politiky a zabezpečuje ich implementáciu.

Január 2018

Dr. Karl Lamprecht
Člen výkonnej rady

Dr. Matthias Metz
Člen výkonnej rady

Dr. Ludwin Monz
Člen výkonnej rady

Dr. Jochen Peter
Člen výkonnej rady

Thomas Spitzenpfeil
Člen výkonnej rady

SK_90_050_0011I

Dr. Michael Kaschke
Prezident a generálny riaditeľ

