PODNIKOVÁ POLITIKA
Skupina ZETA se specializuje na plánování,
inženýrství, vývoj, výrobu, automatizaci a
údržbu zákaznicky specifických procesních
a metodických řešení. Skupina ZETA působí
mezinárodně a provází své zákazníky celým
projektem – od nápadu až po výrobu včetně
její průběžné optimalizace.
Naší hybnou silou jsou inovace, a proto
dokážeme držet krok s požadavky na trvale
udržitelný vývoj podniku a jeho pozici na
trhu. Díky svým zaměstnancům i kvalitě
struktur a procesů poskytuje společnost
ZETA vynikající kvalitu.
I za komplexních a proměnlivých
environmentálních podmínek poskytujeme
své služby zákazníkům pomocí kvalitních
a moderních procesů a technologií, a
to prostřednictvím vynikajících a jasně
strukturovaných postupů.
Kapitál naší firmy přitom představují
zaměstnanci, kteří naše zákazníky podporují
a doprovázejí jako silní partneři na cestě za
dosažením jejich cílů.
Jsme si vědomi, že na výkony naší společnosti
ZETA má nejzásadnější vliv bezpečnost a
zdraví všech našich zaměstnanců, ale také
všech ostatních osob v prostředí společnosti,
jelikož pouze zdraví lidé mohou poskytovat
ty nejlepší výkony.

Proto jsou bezpečnost a zdraví tou nejvyšší
prioritou našeho vedení. Velmi pozorně
vnímáme stávající právní závazky v souvislosti
s podmínkami pro bezpečnou práci, která
nemá negativní vliv na zdraví, jakož i závazky
k odstranění a minimalizaci rizik. Navíc se
manažeři, ale také řadoví zaměstnanci naší
společnosti aktivně angažují v tom, aby
byla společnost ZETA i nadále bezpečným a
životně udržitelným pracovištěm.
Kvalitu značky ZETA doplňuje naše
zodpovědnost vůči životnímu prostředí a
k trvalé udržitelnosti. Dodržovaní právních
předpisů a etických zásad je pro nás
samozřejmostí. Zaměstnanci společnosti
ZETA podstatně přispívají k udržení zdraví
a zlepšení kvality života mnoha lidí. Podílejí
se na tom s velkou mírou motivace a radosti
svými schopnostmi a smysluplnou činností.
Sečteno a podtrženo, všechny tyto aspekty
prosazuje integrovaný systém řízení,
který je hnací silou neustálého zlepšování
společnosti ZETA.
Garance kvality značky ZETA je nikdy
nekončícím úkolem všech osob v naší
společnosti. Každý jednotlivec si je vědomý
svého podílu na udržitelném úspěchu
společnosti ZETA. Naši manažeři při této
příležitosti přebírají odpovědnost za
dodržování všech témat v této oblasti.

