Compromisso da administração com a
política empresarial
do Grupo VOSS

Caros colegas,
na "política corporativa do Grupo VOSS" descrevemos a orientação
básica de nossa política empresarial. Ela serve de base para nossas
obrigações e nossas ações como administradores e funcionários.
Nossos sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, energia e
segurança no trabalho, bem como os princípios do aperfeiçoamento
contínuo e consciência dos riscos são partes integrantes de nossa
política corporativa.
Para garantir que os requisitos dos sistemas de gestão são
integrados e vividos nos negócios da organização, a administração
promove o uso de uma abordagem orientada pelos processos.
Além disso, a administração está comprometida em capacitar e
mobilizar os funcionários para implementar a política corporativa nas
decisões e ações do dia-a-dia.
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A VOSS é um parceiro global e independente
especializada em sistemas para soluções inteligentes
de gerenciamento de fluidos. Como grupo empresarial
de porte médio sob a cobertura da VOSS Holding, a
VOSS desenvolve e produz módulos, bem como
sistemas de condução de fluídos e de conexões para a
indústria automotiva e construção de máquinas.
A única acionista da VOSS Holding é a Fundação Hans
Hermann Voss, que apoia vários projetos, instalações e
instituições em Wipperfürth e em outros lugares. Como
legado de Hans Hermann Voss, o estatuto VOSS define
os 4 pilares da empresa: Paixão pela Tecnologia,
Compromisso com os Clientes, Conexão com as
Pessoas, Responsabilidade com a Sociedade e o Meio
Ambiente. Nosso compromisso com estes princípios
não tem somente origem em requisitos externos, mas
sempre foi uma cultura corporativa vivida ativamente.
Como valores comuns, os princípios corporativos
formam a base para os princípios básicos da conduta
dentro da empresa e também em relação aos parceiros
externos e o público. Com a implementação de
estruturas específicas de conformidade, como o "Code
of Ethics" (código de ética), definimos as regras de
forma clara e transparente. Assim, tornamos claro como
entendemos nossa responsabilidade ética e legal. A
conformidade com os requisitos legais, oficiais e outros,
não é apenas uma obrigação vinculada a nós, mas
também algo natural e a base para um negócio
sustentável.
Como uma empresa em crescimento, o cuidado com
o uso dos recursos é particularmente importante para
nós. Graças à tecnologia inovadora e um sistema de
gestão sustentável, conseguimos, ao longo dos
últimos anos baixar o consumo de recursos e
emissões específicas em todo o mundo e
trabalhamos para melhorar continuamente esses
números.

A redução das emissões de CO2 é especialmente
importante para a VOSS. Estamos contribuindo da
melhor forma possível para conter as alterações
climáticas e assim garantir a existência das gerações
seguintes.
Assumimos essa responsabilidade de forma
consistente, tornando a produção em todas as fábricas
energeticamente eficiente, reduzindo o consumo de
energia e ajudando tecnologias ecológicas, como
veículos elétricos e a tecnologia de hidrogênio, a serem
bem sucedidas através dp nosso portfólio de produtos.
Estamos comprometidos com energias renováveis e
buscamos reduzir as emissões de CO2 em todo o
mundo e, como resultado, nos tornarmos neutros em
CO2 até 2030.
Nosso sucesso se baseia em nossa demanda por alta
qualidade para clientes com os mais altos requisitos.
Processos de melhoria contínua garantem qualidade
confiável e orientada para os requisitos e satisfação do
cliente elevada e consistente.
Os alicerces mais importantes para atender aos
requisitos dos clientes são o empenho e a
responsabilidade pessoal de nossos funcionários, que
apoiamos por meio de programas de desenvolvimento
direcionados. Fazendo isso, nos consideramos uma
"organização que aprende", que vê o tratamento
metódico dos erros como uma oportunidade de
melhoria através de uma procura conjunta por
soluções.
Como empregadores reconhecidos por diversas vezes,
possuímos uma atmosfera familiar e defendemos uns
aos outros como uma equipe forte. Nos esforçamos
para proporcionar aos nossos funcionários um
ambiente de trabalho saudável e seguro.
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