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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

Introducere 

Suntem parteneri competenți în industria auto, 
înțelegem cerințele pieței și le punem în aplicare pentru 
OEM-urile noastre în toate procesele. Într-un mediu 
definit de digitalizarea în creștere, generăm idei 
inovatoare și le aplicăm în timp util pentru clienții noștri. 
Respectăm constant standardele noastre globale și 
continuăm să dezvoltăm procesele noastre excelente în 
toate domeniile companiei. Datorită diferențierii 
necesare și luând în calcul piața, reușim să creștem 
nivelul de satisfacție a clienților noștri, precum și 
succesul companiei noastre. În plus, partenerii și 
furnizorii noștri respectă aceleași cerințe în materie de 
calitate venite din partea clienților. 

Cuprins

Excelența la nivel profesional 
Prin intermediul utilizării celor mai moderne metode 
putem identifica din timp riscurile și evita greșelile și 
costurile inutile. Evaluarea performanței noastre ne 
permite să ne îmbunătățim constant și să remediem 
devierile într-un mod rapid și cu efecte pe termen lung. 

Răspunderea noastră 

Dezvoltăm abilitățile angajaților noștri într-un mod 
orientat către viitor și în conformitate cu standardele 
proprii de performanță, respectând performanțele și 
competențele individuale și promovând angajamentul și 
dorința în rândul angajaților de a da tot ce este mai bun. 

Domeniu de aplicare 

Conținutul acestei politici este valabil pentru toți 
directorii și angajații grupului DRÄXLMAIER la nivel 
mondial. În plus, grupul DRÄXLMAIER cere partenerilor 
săi de afaceri să respecte în egală măsură aceste 
aspecte și să le includă în politicile companiei 
respective.

Mai multe informații 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne scrieți un 
mesaj la adresa de e-mail policy-info@draexlmaier.com
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Remedierea devierilor pe 
termen lung
>circuite de reglare funcționale

ACȚIUNE

Definirea și dezvoltarea continuă 
a proceselor excelente
>îmbunătățire constantă

Evaluarea punerii în aplicare 
a proceselor
>urmărirea scopului, evaluare
>performanță

Utilizarea unor metode 
preventive.
>evitarea greșelilor și a costurilor 

suplimentare
>recunoașterea din timp a riscurilor

PLANIFICARE

VERIFICARE ACȚIUNE

orientați 

către piață și 
către clienți

inovatori

independenți

WE 

CREATE 
CHARACTER


