IMAGINEA FIRMEI NOASTRE
Gandim si actionam impreuna. Misiunea noastra include comportamentul in fata clientilor, angajatilor si furnizorilor nostri, mediului inconjurator si social, precum si fata de firma noastra.
Marquardt – creem viitorul : inovativ si constienti de importanta calitatii.
1.

Clientii nostri ocupa pentru noi primul loc: dorim ca maine sa le oferim o valoare mai mare
decat cea de azi.
Noi ne concentram asupra inovatiilor si dezvoltarii permanente a produselor si serviciilor noastre: scopul nostru este ca impreuna cu produsele noastre sa ajungem sa ne consolidam o pozitie importanta, raspandita in
intreaga lume.
Profitul clientului nostru este decisiv pentru succesul nostru.

2.

Impreuna cu angajatii nostri creem viitorul: dorim mentinem si sa ne sporim performantele
in intreaga noastra activitate.
Fiecare salariat contribuie la locul sau de munca la succesul firmei noastre. Fiecare salariat este responsabil
pentru performanta si calitatea muncii sale.
Curajul nostru de a pune in practica idei noi si dorinta de dezvoltare profesionala reprezinta cheia succesului
nostru.

3.

Impreuna cu furnizorii nostri adoptam solutii ambitioase: dezvoltam idei si procese inovative.
Colaborarea in parteneriat conduce la rezultate competitive si la ridicarea permanenta a standardelor.

4.

Societatea si mediul inconjurator sunt componente importante in gandirea si modul nostru
de a actiona.
Ne simtim responsabili de respectarea legilor si normelor sociale. Promovarea unui mediu de lucru sanatos
este pentru noi o dorinta esentiala si o sarcina permanenta.
Pe langa extinderea globala a firmei, consolidarea sediului principal este pentru noi de o importanta deosebita.

5.

Marquardt este o afacere de familie independenta : intentionam sa o mentinem astfel.
Traim zi de zi cu valorile firmei noastre - activ, inovativ, cu constiinta calitatii. Prin activitatea noastra ne realizam propria imagine si contribuim cu totii la succesul economic al firmei noastre.

La provocarea globala nu exista decat un singur raspuns: performanta globala.
Conducerea firmei
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