Integrovaná politika společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

„Celoživotní partner nejen v oblasti automobilů“

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) je významný český výrobce automobilů, nacházející se
v Moravskoslezském kraji. Posláním HMMC není jen výroba vysoce kvalitních vozů, šetrných k životnímu
prostředí, ale také rozvoj činností, které zlepšují životní podmínky v regionu. Současný zákazník je pro
HMMC stejně důležitý jako ten budoucí, a proto naše procesy stále vyvíjíme a přizpůsobujeme těm
nejmodernějším trendům.

Vedení HMMC se zavazuje k dosažení požadovaných výsledků ve všech klíčových oblastech přijetím
následujících zásad:
Respektovat a splňovat veškeré požadavky legislativy, etické principy a rovný přístup.
Vynikající kvalita našich výrobků a služeb je základem pro celoživotní partnerství s našimi spokojenými
zákazníky.
Motivovat, vzdělávat, chránit a posouvat hranice rozvoje našich zaměstnanců – toho nejcennějšího, co
máme.
Pro každou klíčovou oblast činností HMMC jsou stanoveny cíle, které nás motivují k neustálému
překonávání naší výkonnosti.
Klíčové hodnoty HMMC se staly každodenní součástí života našich zaměstnanců. Filozofie
managementu je naplnit vizi společné budoucnosti.
Základním předpokladem je neustálé snižování znečišťování, spotřeby zdrojů a energie; řádné třídění
a recyklace odpadů. HMMC navíc neustále rozšiřuje rámec realizací svých ekologických projektů pro
zlepšování stavu místního životního prostředí.
Bezpečně pracovat je právo a povinnost každého zaměstnance. Standardem je důsledné řízení
procesů, zejména prevence a snižování rizik. Naší vizí je „Bezpečný podnik“ bez úrazů.
Poskytovat prostor a motivaci pro další zlepšování produktů a procesů a převzít odpovědnost za cestu
HMMC k excelenci.
Vytvářet a rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy se všemi zúčastněnými stranami (zaměstnanci,
dodavateli, zákazníky a veřejností) na základě partnerské spolupráce.
Projednávat relevantní informace se zástupci zaměstnanců a podporovat jejich spoluúčast.
Budoucnost každého z nás je v našich rukou a každý zaměstnanec přijetím zásad této politiky přijímá
odpovědnost sám za sebe.
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