CALEA NOASTRĂ

MISIUNEA NOASTRĂ

În 2004, prin “Tratatul de la Dubrovnik” am definit o

În calitate de companie care se bucură de o tradiţie

viziune, o misiune și valori pentru întreaga companie,

bogată, condusă de familia deţinătoare, ne orientăm

conform cărora Messer acţionează încă de atunci. As-

către viitor luând permanent în considerare condiţiile

tăzi putem spune că am reușit să transformăm un text

diferite de pe piețele noastre existente. De aseme-

contractual într-o cultură corporativă vie.

nea, valorificăm experienţa şi competenţa noastră
pentru extinderea pe piețe noi.

Mulțumirile pentru această transformare mai mult decât pozitivă se datorează angajaților noștri. Elemen-

De la acetilenă la xenon, oferim clienţilor noştri un

tele care se află în spatele misiunii, viziunii și valorilor

portofoliu larg de produse: gaze tehnice, gaze me-

Messer sunt transpuse în realitate datorită dedicației

dicale, gaze pentru uz alimentar şi gaze speciale.

și loialităţii lor. Mai mult decât atât, ele s-au dezvoltat

Gama de produse se completează cu servicii exce-

într-o politică ce inspiră succesul nostru în toate dome-

lente, instalaţii şi echipamente tehnice de înaltă cali-

niile de activitate, dincolo de orice graniţe.

tate.

Aceasta este Messer, aceasta este calea noastră.

În centrele noastre de competenţă foarte moderne

Politica
Messer Group
Messer este o companie independentă condusă de familia deținătoare, care produce gaze
industriale în special pentru pieţele din Europa
și Asia.

enților noștri și îi ajutăm să-și consolideze poziţia şi
performanţa competitivă.
Orientare către angajați
Instruim, dezvoltăm și promovăm angajați motivați,
eficienți şi integri. Ne așteptăm la inițiativă, lucru în
echipă și responsabilitate.

utilizare a gazelor în aproape toate ramurile industri-

Ne asumăm responsabilitățile noastre sociale față de

ale, în tehnologia alimentară, în medicină, ştiinţă şi

angajați și societate:

cercetare.

•	Siguranță: suntem dedicați siguranței personalului

locale ne fac partenerul preferat.
Prin acţiunile antreprenoriale, gândirea predictivă şi
îmbunătățirea continuă a proceselor noastre, creștem
valoarea adăugată pentru clienții noștri și asigurăm
un succes comun pe termen lung.

Messer este un grup important din domeniul gazelor

nostru, a producției, manipulării și utilizării în siguranță a produselor noastre.
•	Sănătate: am stabilit standarde de lucru care să asigure o bună sănătate și confort pentru fiecare persoană.
•	Mediu: în calitate de membru al societății, acordăm
atenție protecției mediului.
Responsabilitate corporativă

Cu o finanțare solidă și profituri rezonabile, garantăm

Prin gestionarea responsabilă a resurselor noastre și

independența noastră și creșterea durabilă.

prin valorificarea aptitudinilor personalului creștem pe
termen lung valoarea companiei noastre.

Messer este şi va rămâne o afacere independentă de
familie. Gândim și acționăm pe termen lung şi con-

Excelență

secvent. Ne evaluăm în funcţie de succesul durabil.

Competența profesională, inovația, deciziile rapide și
Dezvoltăm sinergii în cooperare cu partenerii noştri şi

Acționăm în mod sustenabil pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor clienţilor noştri, pornind
de la responsabilitatea noastră colectivă față
de oameni, mediu și progres.

Ne concentrăm asupra cerințelor individuale ale cli-

Comportament responsabil

apropierea de clienții noștri prin prezența pe piețele

industriale pe piețele sale cheie din Europa și Asia.

Orientare către clienţi

dezvoltăm împreună cu clienţii noştri tehnologii de

Angajaţii noştri eficienţi şi dedicaţi, flexibilitatea şi

VIZIUNEA NOASTRĂ

VALORILE NOASTRE

flexibilitatea determină acțiunile noastre.

companiile afiliate din sectorul tehnologiei uzurii, topirii şi debitării, precum şi din domeniul echipamente-

Încredere și respect

lor de precizie; îndeplinim cerinţele clienţilor noştri în

Colaborarea noastră se bazează pe încredere, sin-

mod competent, inovator şi fiabil.
Aceste lucruri fac din compania noastră prima alegere pentru clienţii şi angajaţii noştri.

ceritate, transparență și comunicare deschisă. Respectăm și acordăm atenţie obiceiurilor şi diferenţelor
„Arborele nostru corporativ“ continuă să crească. El poate fi
văzut în holul sediului nostru central din Bad Soden.

culturale și sociale din țările în care ne desfăşurăm
activitatea.

