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Társadalmi felelősségvállalás.

Ahogy mi gondoljuk és tesszük…

MIT
TETTÜNK
2013-BAN? Néhány
dolgot
kiemeltünk, hogy mások számára is kedvet, talán
ötletet is adjunk a társadalmi felelősségvállalási
programok gyakorlathoz, hétköznapi rutinhoz történő
közelítéséhez!
Árbevételünkhöz,
kapacitásunkhoz
képest jelentős erőforrásokat fordítunk ezekre a
programokra.
Nyílt, díjmentes szakmai képzések

FELELŐSEK VAGYUNK. A társadalmi felelősségvállalás elvével
messzemenően egyetértünk. Tudjuk, hogy felelősek vagyunk a
közösségért amelyben élünk, dolgozunk. Tudjuk, hogy a
társadalom „egészsége” és „biztonsága” érdekében jól működő,
hatékony vállalkozásokra és egyéb szervezetekre van szükség,
amelyek a tényleges igényeknek, követelményeknek megfelelő
termékeket, szolgáltatásokat tudnak kínálni. Mi ebben segítjük
ügyfeleinket. Ehhez értünk.
HOZZÁFÉRHETŐ
SZAKÉRTELEM.
Szakértelmünket,
tapasztalatainkat igyekszünk azok számára is hozzáférhetővé
tenni, akik nem engedhetik meg, hogy professzionális
tanácsadói szolgáltatásokért fizessenek, vagy egyszerűen nem
is tudták, hogy ezen a területen is kaphatnak szakértői
támogatást!
KÖVETELMÉNYEK
TELJESÍTÉSE.
A
mi
társadalmi
felelősségvállalási programunk egyszerű. Nem is különálló
program, hanem már hétköznapi rutinunk. Mindennapi
tevékenységeink, szolgáltatásaink szorosan kötődnek ehhez a
gondolathoz. Szinte minden szolgáltatásunk azt a célt szolgálja,
hogy ügyfeleink a rájuk vonatkozó jogi, műszaki és szakmai
követelményeket teljesíteni tudják, ezáltal lehetőségük legyen
értékteremtő
tevékenységeik
hatékony,
eredményes
végzéséhez. Segítjük az értékteremtést.
MEGFELELŐSÉG. A társadalmi felelősségvállalás a termékek
megfelelőségénél kezdődik. A nem megfelelő, nem biztonságos
termékek forgalmazása, ilyen gyártóeszközök alkalmazása
veszélyt jelent. Üzleti, de egészen konkrétan életvédelmi
szempontból is. A megfelelőség elérését, biztosítását, rutinná
tételét segítjük.
PROFESSZIONALITÁS. A fentiekkel kapcsolatos felelősségünk
megköveteli, hogy professzionális tanácsadói, mérnöki
szolgáltatásokat nyújtsunk. Így tudjuk megsokszorozni saját
elkötelezettségünk hatását ügyfeleinken, pontosabban az ő
tevékenységeiken, termékein keresztül.
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Szakterületeinkkel kapcsolatban több díjmentes
szakmai képzést, előadást tartottunk. Ezzel lehetővé
tettük, hogy széles körben ismertté váljanak a CE
jelölés követelményei, illetve az ezzel kapcsolatos
feladatok.
Képzési programokon speciális kedvezményrendszer
bevezetése
A hazai mikro- és kisvállalkozások részére szinte
minden „fizetős” képzési programunkra jelentős
kedvezményeket kínáltunk fel. Így számukra is
elérhetővé tettük a különféle termékkörök forgalomba
hozatalához, valamint a gépek, villamos berendezések
üzembe helyezéséhez szükséges tudást, szakértelmet!
Díjmentes tanácsadói napok hazai mikró- és
kisvállalkozások részére
Több alkalommal hirdettünk meg ilyen napokat, hazai
mikro- és kisvállalkozások számára. A CE jelöléssel,
különféle
termékek
forgalomba
hozatalával
kapcsolatban
fordultak
hozzánk
legtöbben.
A
vonatkozó
követelmények
feltérképezése,
értelmezése alapján tisztáztuk a feladatok megoldási
lehetőségeit, lépéseit. Ezeken a napokon több mint
húsz vállalkozás részére tudtunk professzionális,
személyre szabott tanácsadói szolgáltatást nyújtani
díjmentesen.
Szakmai tevékenység – felajánlás jelleggel
Egyes társadalmilag fontos, nonprofit tevékenységet
folytató szervezetek munkáját olyan tanácsadói
szolgáltatásokkal támogatjuk, amelyek igénybevételére
egyébként nem lenne anyagi lehetőségük, csak
értékteremtő tevékenységeik rovására.

