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Viziunea şi Misiunea Concernului GÜNTNER
Satisfacţia maximă a clienţilor este principalul obiectiv al companiei, standardul pentru toate activităţile noastre. Depăşirea
aşteptărilor clienţilor noştri, eficienţa costurilor, utilizarea de facilităţi operaţionale şi echipamente de reglare de ultimă generaţie, precum
şi accentul special pus pe angajaţii noştri, toţi aceşti factori contribuie ca Güntner Group să fie un partener indispensabil pentru clienţii
săi.
Păstrarea pe termen lung a clienţilor şi un grad ridicat de satisfacţie a clienţilor ne fac mai puternici în activităţile pe care le
desfăşurăm, fiind, în acelaşi timp, o garanţie pentru succesul nostru în viitor.

LIVRAM LA TIMP PRODUSE DE INALTA CALITATE!
Viziunea şi Misiunea JAEGGI INDUSTRIES SIBIU
Managementul de cel mai înalt nivel al Jaeggi Industries îşi asumă angajamentul privind Sistemului de Management al
Calităţii, Mediului şi Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale prin:
 Asumarea răspunderii privind atingerea unui nivel ridicat de eficacitate;
 Stabilirea de obiective subsecvente întelegerii contextului în care Organizaţia funcţionează şi direcţiei strategice de
dezvoltare a acesteia;
 Asigurarea de resurse adecvate în vederea obţinerii rezultatelor planificate ale sistemului de management;
 Integrarea cerinţelor sistemului de management în procesele Organizaţiei şi promovarea gândirii bazate pe risc.
Responsabilitatea noastră privind protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională şi societate este luată foarte în
serios în conformitate cu standardele internaţionale de referinţă si cu obligaţiile de conformare. În acest sens, ne stabilim obiective
anuale privind calitatea mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională, acestea constituind baza îmbunătăţirii continue a performanţei
sistemului de management.
Utilizarea economică a resurselor, prevenirea poluării, rănirilor si îmbolnăvirilor profesionale, împreună cu promovarea unei
cooperări si comunicări eficiente între angajaţi, parteneri şi alte părţi interesate, reprezintă baza activităţii noastre zilnice.
Jaeggi Industries Sibiu este dedicată creşterii satisfacţiei clienţilor şi îmbunătăţirii continue a performanţelor privind Calitatea,
Tehnologia, Securitatea, Sănătatea şi Mediul, care susţin o activitate durabilă şi profitabilă în domeniul schimbătoarelor de căldură.
Caracteristicile fundamentale şi esenţiale a tuturor colaborărilor sunt fiabilitatea, competenţa şi contactul personal. Noi
punem la dispoziţia clienţilor noştri produse de clasă mondială, combinate cu servicii de clasă mondială, într-o manieră ecologică în
ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în timpul procesării.
Cele mai importante persoane din Jaeggi Industries sunt angajaţii noştri. Angajatul este în exclusivitate relevant pentru
dezvoltarea cu succes a Jaeggi Industries.

Cooperarea respectuoasă şi onestă în rândul angajaţilor reprezintă o caracteristică

importantă a culturii noastre corporatiste. Convingerea noastră fundamentală este aceea că ne-discriminarea, egalitatea de şanse şi
toleranţa reprezintă baza pentru o bună cooperare şi pentru succes.
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