Kalite, Çevre, İş Güvenliği
ve Sağlık İlkelerimiz
Klüber Lubrication, kendisini sürekli öğrenmeye, üstün kaliteye ve sürdürülebilirlik arayışına adayan bir
şirkettir. Bu yaklaşımı değerlerimiz, ilkelerimiz, yönergelerimiz ve yasal şartlarımız temelinde geliştiriyoruz.
Faaliyetlerimizin temelinde inovasyon ve müşterilere yakınlık kültürü yer almaktadır. Yaptığımız her işte insanlara,
çevreye ve çalışanlarımıza karşı sorumlu davranışı esas alıyoruz.

Müşterilere güvenilir teslimatlar –
Dikkatli tedarikçi seçimi
Müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun, zamanında ve güvenli bir şekilde
ürün tedarik etmek en büyük hedefimizdir. Bunun anlamı şudur:
Global ortak kaliteyi gösteren doğru ürünler, belirlenen zamanda
doğru yere teslim edilir. Bu amaç doğrultusunda, verimliliğimiz
üzerinde çok çalışıyoruz, sınırlayıcı risk yönetimi kullanıyoruz ve
tedarik zincirimizi tutarlı bir şekilde optimize ediyoruz.
Bu yükümlülükleri, tedarikçilerimize de yaygınlaştırıyoruz.
Tedarikçilerimiz, kendi firmalarında ve yan tedarikçilerinde bizim
tarafımızdan belirlenen kalite ve sürdürülebilirlik standartlarına uymak
zorundadırlar. Bütün bu faaliyetlerde etik ilkelere uyulması gerekliliği
de tartışılmaz bir gerçektir. Bununla birlikte, globalleşen pazarlarda
bu konular giderek daha fazla dikkat gerektirir. Bu bağlamda,
uluslararası kabul görmüş “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi”ne” bağlılığımız önemli bir unsurdur.

Yasalara ve gereksinimlere güvenilir bir şekilde
uymak – Şirketi güven altına almak
Sağlığı, güvenliği ve çevreyi korumak için, iç ve dış kuralların yanı
sıra ilgili yasalara, düzenlemelere de sürekli olarak uyarız. Bu durum,

aynı zamanda uluslararası uyum gereksinimleri için de geçerlidir.
Müşterilerimizin çıkarlarına hizmet eden esneklik ve hukuka uygunluk
(güvenilirlik) tamamen uyumlu olmalıdır. Uygulama, her zaman ilgili
tüm taraflarla yapılan yoğun görüşmelerden sonra gelir. Sosyal
bağlamda “iyi bir komşu” olarak hareket etmek ve şirketimizi gelecek
için güvence altına almak bizim önceliğimizdir.

Sürdürülebilir ürün geliştirmek –
Güvene layık olmak
Bizim için, ulusal veya uluslararası olarak kabul görmüş sürdürülebilirlik kriterlerinin ürün geliştirme aşamasında dikkate alınması gerektiği
zaten tartışılmaz bir gerçektir. Girişimcilik faaliyetlerimiz, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ürünlerimize, çalışanlarımıza ve şirketimize
duydukları güven ile farklılaşmaktadır. Kimyasal ürünlerimizin ve
tesislerimizin çevre üzerindeki etkilerini ve kaynak tüketimini en aza
indirgemeyi hedefledik.

Bunu başarmak için temel ilkeleri, performans gösterge
sistemlerimiz ile sağlıyoruz. Bu sistemler, sonuçları ölçülebilir ve
karşılaştırılabilir hale getirmemize, böylece hedeflerimize ne derece
ulaştığımızı göstermemize yardımcı olurlar.

İşbirliği ve büyüme – Karşılıklı güven
Her bir çalışanın yetkinliği ve yaratıcılığı, çevrenin korunması, iş
güvenliği ve sağlığı açısından da sürdürülebilir kalitenin temelidir.
Gelecekteki zorluklarla mücadele etmek ve büyümek için birlikte
hareket etmemiz gerekecek. Bu nedenle çalışanlarımızın sürekli
gelişimini ve bağlılık, sorumluluk ve katkılarını geliştirmelerini
teşvik ediyoruz. Karşılıklı güven, kurumsal kültürümüzün temel bir
unsurudur.
Bu rehber, Freudenberg, Freudenbeg Chemical Specialities
(FCS) ve Klüber Lubrication’ın mevcut diğer rehber ilkelerini ve
prensiplerini tamamlar. Günlük faaliyetlerimiz için yol göstericidir.
Hepimiz Klüber Lubrication’ın kurumsal kültürünün adalet, güvenlik
ve başarı ile tanımlandığından emin olalım.

İyi uygulamaları çoğaltmak –
Sonuçları ölçülebilir hale getirmek
Freudenberg Grubu içinde ve dışında başkalarıyla karşılaştırılmayı
kabul ediyoruz. Böylece sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme için
çaba göstermeyi başarıyoruz. Süreçleri tanımlanmış kriterlere
göre en uygun şekilde kontrol etme gerekliliğinin bilincini ve şirket
içindeki sürekliliği daha da arttırmayı hedefliyoruz.
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