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SCHLOTE GRUPPE

Unsere Mission

Jsme EXPERTI v oblasti přesných dílů,                        
jsme středně velký rodinný podnik. 

Řešíme VÝZVY našich zákazníků, i na mezinárodní 
úrovni. 

Jsme silný TEAM, ambiciózní, procesně 
orientovaný a flexibilní.
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SCHLOTE GRUPPE

Unsere Werte

ORIENTACE NA ŘEŠENÍ

Zkracuje cestu k řešení tím, že výzvy 
zvládáme konstruktivní tvořivostí a 
orientací na cíl

RESPEKT

Podporuje mezilidské vztahy

ORIENTACE NA KVALITU

Vytváří spokojené zákazníky a 
zajišťuje budoucnost naší firmy díky 
vynikající kvalitě produktů a procesů 
a díky kompetentnosti našich 
pracovníků

SPOLEHLIVOST

Zajišťuje úspěšnou 
spolupráci a vytváří důvěru

KOMPLEXNÍ MYŠLENÍ

Zapojuje pokud možno všechny 
zainteresované osoby a faktory, abychom 
mohli získat rozsáhlé vyhodnocení pro 
naše rozhodnutí

FUTURE - Strategie der Schlote 
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SCHLOTE GRUPPE

UnternehmenspolitikNaše firemní politika

Vůči zákazníkům vedeme otevřenou a čestnou informační politiku. Našim zaměstnancům dáváme k dispozici informace a zdroje 
potřebné k dosažení strategických a operativních cílů. Tím podporujeme spolupráci uvnitř a vně podniku a jsme v otevřeném 
dialogu s veřejností.

Abychom naši efektivnost trvale zvyšovali, neustále zlepšujeme naše procesy na všech stupních vytváření přidané hodnoty. To platí 
také pro naše systémy řízení, stejně jako pro výkon vztažený na životní prostředí a spotřebu energie.

Naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci jsou rozhodujícím základem naší společnosti. Tento potenciál chceme podporovat 
kvalifikačními opatřeními pro naše zaměstnance, které jim umožní získat dovednosti a znalosti a rozšířit si a prohloubit své profesní 
a odborné znalosti.

Dodržujeme zákonem dané požadavky a ostatní závazné povinnosti, které se týkají našeho podniku a které jsou z hlediska životního 
prostředí, bezpečnosti práce a řízení energií relevantní pro naše procesy a činnosti.

Jako společnost jsme odpovědní za ochranu životního prostředí. Naše procesy utváříme co nejšetrněji k životnímu prostředí a se 
všemi přírodními zdroji zacházíme hospodárně. Tak přispíváme k omezování zatěžování životního prostředí.

Energetická účinnost je pro nás velmi důležitá. Podporujeme nákup energeticky účinných produktů / zařízení, pokud je to 
ekonomicky únosné.

Dbáme na bezpečnost, abychom chránili naše zaměstnance a naše hodnoty. To se týká zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

Zákazníkům a zaměstnancům dáváme jen sliby, které dokážeme splnit a považujeme za svou povinnost naše závazky dodržovat.

Požadavky našich zákazníků jsou středem naší pozornosti. Našim zákazníkům dodáváme produkty a služby, které kvalitou 
odpovídají požadavkům našich zákazníků. Dlouhodobě udržitelné zabránění chybám má přitom přednost před odstraňováním chyb. 
Upsali jsme se politice nulových chyb.

ORIENTACE NA 
ZÁKAZNÍKA

NEUSTÁLÉ 
ZLEPŠOVÁNÍ

SPOLEHLIVOST

TRANSPARENCE A 
SPOLUPRÁCE

KVALIFIKACE

PRÁVNÍ POŽADAVKY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ENERGIE
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SCHLOTE GRUPPE FUTURE - strategie skupiny Schlote

Jedním pohledem:
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Dokonalost v přesnosti je naší vášní.

Pro náš úspěch.


