
HODNOTY 
 podnikovej skupiny  
 Handtmann



Technické riešenia skupiny podnikov Handtmann 

sa na rôznych trhoch po celom svete tešia veľké-

mu uznaniu. Našim hlavným cieľom je zabezpečiť 

dlhodobú existenciu skupiny podnikov ako nezá-

vislého rodinného podniku.

Touto koncepciou vyjadruje výbor a vedenie pod-

niku spoločné hodnoty, ktoré charakterizujú naše 

myslenie a konanie a sú pre každého zamestnan-

ca záväzné.

Arthur Handtmann (predseda výboru) a  
Thomas Handtmann (prezident holdingu)



Ako podnik chceme a musíme zarábať dostatok 

peňazí, aby sme zaistili ďalšiu existenciu našej 

skupiny podnikov. Súčasne zohľadňujeme potre-

by aj našich zamestnancov a ľudí v okolí. Preto 

odmietame bezohľadnú honbu za ziskom.

Konáme spoločensky zodpove- 
dne a snažíme sa o hospodársky 
úspech.

ZISKOVOSŤ



Ako technologický vyspelý podnik sa snažíme 

vytvárať také produkty, projekty a procesy, ktoré 

majú perspektívu do budúcnosti, zodpovedajú 

požiadavkám zákazníka a sú kvalitatívne bez-

chybné. Musia spĺňať očakávania ľudí, ktorí ich 

využívajú. Patria k nim naši obchodní partneri, 

zamestnanci, uchádzači a dodávatelia.

S excelentnou technológiou a  
v súlade s požiadavkami zá- 
kazníka realizujeme nápady  
s budúcnosťou.

INOVÁCIA



Naše slová a činy sa zhodujú. To, čo hovoríme a  

robíme, musí byť pravdivé a spoľahlivé. Navzá-

jom si dôverujeme a sme dôveryhodní aj v očiach 

zákazníkov, úradov, uchádzačov, dodávateľov a 

všetkých, s ktorými sme v kontakte. 

Robíme to, čo hovoríme  
a správame sa voči sebe  
predvídateľne.

PRAVDIVOSŤ



Šetrnosť pre nás znamená zabraňovať plytvaniu. 

K pojmom čas, pracovná sila, peniaze, stroje, 

nástroje, energia, suroviny a k ďaľším zdrojom 

pristupujeme rozvážne a tak, aby to prinieslo  

úžitok. Šetrnosť nevnímame ako lakomosť. Na-

opak, naše zdroje radi použijeme tam, kde je to 

potrebné alebo efektívne.

So všetkými zdrojmi zaobchá-
dzame starostlivo a využívame 
ich cielene.

ŠETRNOSŤ



Všetkých si vážime rovnako. Každý človek a  

každá organizácia skupiny podnikov Handtmann  

a všetci, s ktorými spolupracujeme, sú rovno-

cenní. Vytvára to základ rešpektu k mienke a  

k správaniu druhých. Rešpekt neznamená nutne 

zhodu. Ide skôr o načúvanie druhých bez pred-

sudkov a úctivý prístup. 

Pristupujeme k sebe ako  
k rovnocenným partnerom  
a rešpektujeme názory a  
správanie našich obchodných  
partnerov.

FÉROVOSŤ



Hovoríme spolu a nie jeden o druhom. Keď nám 

niečo vadí alebo sa vyskytnú konflikty, nevyhýba-

me sa jeden druhému, ale vyhľadávame priamy, 

vyjasňujúci rozhovor, a to i u našich obchodných 

partnerov. Pritom všetci v spoločnosti Handtmann 

majú právo otvorene a s rešpektom vyjadriť svoj 

názor. 

Nepodávame ďalej všetko, čo vieme, hlavne  

nie dôverné informácie a obchodné tajomstvá. 

Ale všetko, čo hovoríme, musí zodpovedať sku-

točnosti.

Názory vyslovujeme otvorene  
a hovoríme aj o nepríjemných 
faktoch otvorene.

ČESTNOSŤ



Vzájomná dôvera je základom našej spolupráce. 

Na tomto základe poverujeme úlohami druhých 

a poskytujeme im primeraný priestor – podľa 

úlohy, rámcových podmienok a schopností. Po-

veriť niekoho úlohami znamená aj sprevádzať a 

podporovať ho pri ich cielenom spracovaní. 

Spoliehame sa jeden na druhé-
ho, prenášame zodpovednosť  
s dôverou a poskytujeme k tomu 
potrebnú slobodu.

DÔVERA



SPOLUPRÁCA
Podporujeme ostatných a správame sa tak, aby  

aj nás mohli ostatní podporovať. Naším spolo- 

čným cieľom je neustála podpora podnikovej 

skupiny Handtmann tak, aby sme ich neustále 

posúvali vpred. Vzájomná spolupráca presahuje 

hranice tímov, oddelení, oblastí ako aj podnikov  

a má byť v konečnom dôsledku prínosom pre  

celú podnikovú skupinu Handtmann. 

Vzájomne sa podporujeme  
a zmysluplne pracujeme na  
spoločnom úspechu.



Albert Handtmann Holding GmbH & Co. KG 
Arthur-Handtmann-Strasse 23 
88400 Biberach/Riss 
Nemecko 
Telefón  +49 7351 342-0 
info@handtmann.de 
www.handtmann.de SK
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