Felelősséget vállalunk
A STOCKMEIER vállalatcsoport irányelvei

Számunkra a fenntartható és felelősségteljes vállalatvezetés nem csupán egy ígéret. Arra törekszünk, hogy
minden nap döntően hozzájáruljunk a fenntartható gazdasághoz, amely az emberek, a közösségek és a
piacok javát szolgálja világszerte – napjainkban és a jövőben egyaránt.
Vállalatvezetőként a vállalat tevékenységei révén felelősséggel
tartozunk a környezetért, valamint munkavállalóink egészségéért és biztonságáért, ezért minden üzleti kapcsolatunk alapja
a kölcsönös bizalom és a megbízhatóság – ez a felelősségvállalás elve, amelyet minden területen követünk. A STOCKMEIER
vállalatcsoport fenntartható vállalkozói tevékenységének alapja
az ENSZ társadalmi és ökológiai célokat meghatározó „Globális
Megállapodása”. A fenntarthatóság iránti egyértelmű elkötele-

zettségünkkel közösen vállalhatunk felelősséget egy jobb világ
érdekében. Több mint 100 éves múltra visszatekintő családi vállalkozásként Európára koncentráló, hosszú távú és fenntartható
növekedési pályát követünk. A tisztesség, a megbízhatóság és a
teljesítmény alapján folyamatosan fejlődünk annak érdekében,
hogy partnereink kívánságait a lehető legjobban teljesítsük, és
hogy munkavállalóinknak jó munkaadói legyünk.

Lépéseink a zéró felé – legfőbb célkitűzéseink:
1

Ügyfeleink és beszállítóink elégedettsége képezi üzleti sikerünk alapját, ezért arra törekszünk,
hogy tevékenységünk során 0 hiba és 0 reklamáció merüljön fel.

2

Legértékesebb tőkénk a munkavállalóink. A személyes és szakmai fejlődésüket szolgáló
rendszeres képzéseken kívül meg kívánjuk védeni őket. Arra törekszünk, hogy 0 munkahelyi
baleset 0 káros egészségügyi hatás érje őket.

3

A hozzánk hasonló vállalatok csak ép környezetben tudnak fejlődni, ezért kötelezettséget
vállalunk arra, hogy kíméljük a természeti erőforrásokat: 0 káros környezeti hatást kívánunk
okozni, és arra törekszünk, hogy 2035-ig elérjük a 0 CO2-kibocsátást.		

4

Nálunk az emberek állnak a középpontban, ezért számunkra egyértelmű, hogy csakis az az
elfogadható, ha termékbeszerzésünkhöz és egyéb tevékenységeinkhez kapcsolódóan
0 alkalommal sértik meg az emberi jogokat.

5

Vállalatunk számára a tisztesség és az átláthatóság a legfőbb alapelvek, ezért valamennyi
folyamatunk esetében a 0 megfelelőségi szabálysértés magától értetődő követelmény.
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Együtt többre vagyunk képesek
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A szoros kapcsolatok híve vagyunk – munkatársaink, valamint
partnereink esetében világszerte. Meghatároztuk, és „Értékeink”,
valamint a „Magatartási kódex” című brosúráinkban rögzítettük a
sikeres együttműködésre vonatkozó normáinkat.
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