
FIREMNÍ POLITIKA

ZÁKAZNÍCI A PARTNER

KVALITA A INOVACE

ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TRVALÁ UDRŽITELNOST

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A ZLEPŠOVÁNÍ

Jsme věrným a silným partnerem a posilujeme postavení našich zákazníků 
tím, že je podporujeme od přípravy projektu až po výrobu a průběžnou  
optimalizaci. 
I ve složitých a proměnlivých podmínkách jsou námi poskytované služby 
kompaktní a jasně strukturované.

ZETA je inovativní společností zaměřující se na udržitelnost a růst. Využívá-
me kvalitní procesy a technologie k urychlenému naplnění naší vize, kte-
rou je rozvoj naší společnosti zaměřený na budoucnost a s tím související 
posílení našeho postavení na trhu. 

Naši zaměstnanci jsou naší největší předností a umožňují společnosti ZETA 
dosahovat vynikající kvality. Motivuje nás to, že jsou naši pracovníci spoko-
jení a vykonávají smysluplnou práci. 
Nabízíme jisté zaměstnání a práci, v níž se každý může aktivně podílet roz-
voji svém i svého pracoviště.

Zaměřujeme se na zajišťování zdravého a bezpečného pracovního prostředí 
a za tímto účelem odstraňujeme možná ohrožení a proměňujeme rizika v 
příležitosti.
ZETA se zaměřuje na zrychlení procesů a uvádění výrobků na trh rychleji, 
tím přispívá ke zlepšení životních podmínek po celém světě. 

Společnost ZETA věnuje zvýšenou pozornost životnímu prostředí a 
odpovědně vykonávané hospodářské činnosti. V souladu s našimi etickými 
principy se snažíme dělat víc, než od nás vyžadují právní předpisy. 
Ceníme si přírodních zdrojů a nabízíme udržitelná řešení.

Společnost ZETA si je na všech úrovních, od managementu až po jednotli-
vé zaměstnance, dobře vědoma své společenské odpovědnosti.
S plným nasazením zaručujeme dodržování předpisů a klademe důraz na 
neustálé zlepšování. 

Komplexní služby a vše na jednom místě

Certifikované řízení jakosti

Kompletní servis a údržbu

Audity a přezkumy systémů řízení

Řešení pro plně automatizované systémy

Digitalizace pro agilní transformaci 

Přísné interní normy v životním cyklu výrobků a 
služeb

ZETA se specializuje na plánování, automatizaci, digitalizaci a údržbu biofarmaceutických zařízení 
a celků pro řešení aseptických procesů.

Společně s našimi zaměstnanci jsme ztělesněním naší vize: 
Accelerating the process of bringing drugs to market to save lives faster.

Nabídka pomoci a konzultací

Hodnocení bezpečnosti a možných ohrožení

Kodex chování

Řízení pro důsledné zajišťování shody

Platformy pro zapojení zaměstnanců 

Školení pracovníků

Svědomité řízení dodavatelského řetězce

Plán společenské odpovědnosti společnosti ZETA

Řízení profesního rozvoje a znalostí

Farmaceutická řešení na míru 

Plán společenské odpovědnosti společnosti ZETA

Pracovní semináře a společenské aktivity

Dny zdraví a podpora ochrany zdraví

Strategie snižování CO2
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