Фирмена политика на Либхер Хаусгерете
Като интернационално оперираща семейна фирма ние носим
голяма отговорност към обществото, околната среда, клиентите, служителите и доставчиците. Убедени сме, че можем да
имаме дълготраен успех, само ако в нашите действия се ръководим от това и постигаме най-доброто съотношение между
изискванията на икономика, екология и обществото.
Тази политика конкретизира основните ценности на фирмената група Либхер и изпълнява това, което Либхер Хаусгерете
разбира под качество, устойчивост и отговорност. Тя важи
неограничено за всички заводи.
Основен приоритет е целта „първи избор“ за нашите клиенти. Затова искаме да реагираме гъвкаво на изискванията на
нашите клиенти, за да се утвърдим трайно като предпочитан
партньор. Нашите уреди се характеризират с иновативни,
екологично безопасни технологии, елегантен дизайн и висок
стандарт на качество.
Нашето изискване за качество следва логиката на принципа
„ Нула-грешки“, затова на преден план стои избягването на
грешки чрез подходящи превантивни действия. Нашите процеси се подобряват последователно и непрекъснато.
Ние считаме, че нашите служители са ключа към общия успех.
Убедени сме, че мотивираните служители могат и за в бъдеще
да осигурят качеството на нашите продукти и услуги. Съвместната ни работа се гради на ценности като порядъчност, взаимно уважение, честност и доверие. Ние се задължаваме да
повишаваме професионалната квалификация на нашите служители с различни програми и обучения и да им предлагаме
сигурни работни места и здравословна работна атмосфера.
Тези програми целят трайно да мотивират нашите служители,
така че те самостоятелно да поемат своята отговорност към
фирмата и околната среда.
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Ние искаме да намалим влиянието върху
околната среда на нашите продукти и
заводи, спазвайки предписанията и законовите разпоредби. За тази цел използването на ресурсите трябва постоянно да
се оптимизира, а разходът на електрическа енергия да се намалява. Мисълта за опазването на околната
среда съпровожда нашите уреди през целия им жизнен цикъл
(дефиниране, развойна дейност, производство, използване и
извеждане от експлоатация).
Тежестите, заплахите и опасностите за нашите служители,
гражданите и околната среда сме намалили до минимум. Това
важи също и в случаите на инциденти или аварии. За постигането на максимална сигурност се прилагат мерки, които
редовно се проверяват и при необходимост доразработват.
Нашите доставчици следват принципите ни относно качество и устойчивост. Защото подобрения в заводите не трябва
да се постигат чрез прехвърлянето на критични процеси към
доставчиците.
Ние се чувстваме задължени да водим открит и обективен
диалог с нашите служители и с обществеността.
Нашата интегрирана система за управление служи за изпълнение на тези изисквания и постигане на желаните цели.
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