HAUCK HEAT TREATMENT POLSKA
Polityka Zarządzania / Management Policy

Hauck Heat Treatment Sp. z o.o. w Dzierżoniowie świadczy usługi najwyższej jakości z zakresu obróbki cieplnej oraz
cieplno-chemicznej.
Chcąc zawsze zapewniać klientom, pracownikom i samej spółce to co najlepsze, Hauck Heat Treatment Dzierżoniów
zobowiązuje się do dochowywania zasad kodeksu postępowania (Code of Conduct), który został opublikowany przez jej
spółkę matkę - Aalberts Industries N.V. na jej stronach internetowych. Ponadto Hauck Heat Treatment Dzierżoniów
zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad i wartości:
„Jesteśmy w pełni zaangażowani w dostarczanie bezpiecznych produktów i usług, przy minimalnym wpływie na
środowisko oraz z zachowaniem wysokiej efektywności energetycznej, które są w pełni zgodne z wymaganiami klientów
oraz prawnymi. Pragniemy wykonywać procesy obróbki cieplnej na czas oraz utrzymywać proces ciągłego doskonalenia
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, podnoszenia Jakości i wydajności procesów, redukcji kosztów, rozwoju
technologii i umiejętności pracowników, zmniejszania oddziaływania na środowisko (w tym zapobiegania
zanieczyszczeniom), podnoszenia efektywności energetycznej przy jednoczesnym wzroście wartości firmy i udziału w
rynku, w celu osiągnięcia całkowitej satysfakcji klientów oraz pozostałych współpracujących podmiotów i jednostek
samorządowych, a także wzorcowej współpracy z dostawcami i uzyskania przez nich wymaganych kwalifikacji”
Zarząd i pracownicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszej strategii działania przedsiębiorstwa.
Hauck Heat Treatment Sp. z o.o. in Dzierżoniów provides the highest quality services in the field of heat treatment and thermochemical treatment.
In order to always provide customers, employees and the company itself the best, Hauck Heat Treatment Dzierżoniów undertakes
to keep the principles of the Code of Conduct (Code of Conduct), which has been published by its parent company - Aalberts
Industries NV on its website. Furthermore, Hauck Heat Treatment Dzierżoniów agrees to respect the following principles and
values:
“We are fully committed to providing safe products and services, with minimal impact on the environment and maintaining high
energy efficiency, which are fully compatible with customer and law requirements.
We would like to perform heat treatment processes on time and maintain a process of continuous improvement of the Integrated
Management System, enhancing the quality and efficiency of processes, cost reduction, technology development and employee’s
skills, reducing environmental impacts (including pollution prevention), increasing energy efficiency by keeping growing the value
of the company and market share in order to achieve total customer satisfaction and other cooperating entities and government
units and also excellent cooperation with suppliers and obtaining required qualifications by them”
The management staff and employees undertake to comply with this company strategy.
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