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Smo med najpomembnejšimi proizvajalci vijakov in ostalih specialnih kovinskih izdelkov
izdelanih po risbah in svoje poslanstvo vidimo v zagotavljanju visoko kakovostnih
kovinskih veznih elementov za globalni trg na osnovi podjetniške miselnosti in
odgovornosti do okolja.
Želimo si, da bi bili vezni elementi našega podjetja v vsakem tehnološko zahtevnem
proizvodu v avtomobilski industriji, industriji bele tehnike in tudi v drugih panogah.
Ker so zahteve naših odjemalcev vse večje, jim lahko sledimo le z dobro organizacijo,
dobro tehnično-tehnološko podporo, usposobljenimi kadri in usmerjeno vizijo, podprto z
vrednotami kot so strokovnost, inovativnost, korektni partnerski odnosi, odličnost in
iznajdljivost.
Da bi lažje sledili spremembam, izvajamo v podjetju določene projekte, ki nas bodo
pripeljali k zastavljenim ciljem.
Naše glavne strateške usmeritve in naši cilji so:
- zadovoljstvo odjemalcev
- specializacija
- internacionalizacija
- razvoj tržnih niš
- povečanje dodane vrednosti
- horizontalna rast in mreženje
- dvig kulture podjetja.
Poleg gospodarskih usmeritev in ciljev pa si podjetje zastavlja tudi strateško usmeritev
do preprečevanja vseh vrst onesnaževanja okolja. Celotno vodstvo, kot tudi vsi
zaposleni si prizadevamo za ohranjanje čimbolj čistega, zdravega in urejenega
naravnega in delovnega okolja, gospodarno ravnanje z energijo, surovinami in odpadki
ter racionalno rabo vseh ostalih naravnih virov, ki vplivajo na poslovanje družbe.
Navedeno bomo dosegli s/z:
-

prenosom znanja in dvigom informiranosti
uvajanjem kulture coachinga
dvigom motivacije in izboljšanjem sistema nagrajevanja
vzpostavitvijo dobrih medsebojnih odnosov
zagotavljanjem optimalnega upravljanja poslovnih procesov
razvojem interne organiziranosti podjetja
povečanjem dodane vrednosti izdelkov
razvojem partnerskih odnosov s strankami
razvojem partnerskih odnosov z dobavitelji
stalnim upoštevanjem in izpolnjevanjem okoljske zakonodaje ter ostalih
predpisov in zahtev, na katere je podjetje pristalo
preprečevanjem onesnaževanja in izrednih dogodkov
skrbjo za čisto okolje
smotrnim uporabljanjem naravnih virov

Z mano na čelu so vsi zaposleni odgovorni sprejeti, izpolnjevati in izboljševati sistem
vodenja kakovosti in sistem ravnanja z okoljem v podjetju..
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