Magatartási kódex
A FAULHABER az egyetlen forrásból elérhető miniatűr- és mikro-hajtásrendszereinek legátfogóbb
portfóliójával rendelkezik világszerte. A nagy teljesítményű DC motoroktól, BLDC motoroktól a lineáris
motorokig és léptetőmotorokig valamennyi hajtásrendszer célja, hogy maximális teljesítményt lehessen
elérni vele minimális méretek és tömeg mellett. A teljes rendszerhez elérhetők megfelelő precíziós
hajtóműfejek, jeladók, lineáris komponensek és hajtásrendszer-elektronikai egységek. Elsősorban a
gyártás automatizálása és a robotika, az űripar, az optikai rendszerek, valamint az orvosi és a
laboratóriumi technológia területén használhatók.
Családi vállalkozásként – immáron a harmadik generáció óta – szigorúan felelősséget vállalunk
munkavállalóinkért és üzleti partnereinkért, a közösségért és a környezetért. Eleget teszünk a jogi
követelményeknek, valamint az ágazatunkban és a nemzetközi üzleti életben elfogadott standardoknak.
Elkötelezettek vagyunk az alapvető etikai elvek betartása iránt.
A Faulhaber ezért elvárja munkavállalóitól, ügyfeleitől, beszállítóitól és egyéb üzleti partnereitől, hogy
ugyanezen elveket és értékeket alkalmazzák.
Ezek közé tartoznak a következők:
Tisztelet
A FAULHABERnél elsőbbséget élvez az egyén jólléte és jogai.
▪ Betartjuk az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, valamint az ENSZ szociális egyezségokmányát;
▪ Elutasítjuk a diszkrimináció minden formáját;
▪ Nem toleráljuk a gyermekmunkát vagy a gyermekek és fiatalok bármilyen egyéb kizsákmányolását;
▪ Minden embert tisztességes és megfelelő bánásmódban részesítünk.
Üzleti integritás
Termékeink és szolgáltatásaink önmagukért beszélnek.
▪ Elkötelezettek vagyunk a tisztességes verseny iránt, és soha nem veszünk részt árrögzítésben vagy az
ügyfelek és piacok felosztásában;
▪ Nem kínálunk vagy nem fogadunk el ajándékokat vagy megvesztegetést más vállalatok
munkavállalóitól vagy tisztviselőktől, sem közvetlenül, sem tanácsadókon vagy közvetítő feleken
keresztül;
▪ Megfelelünk a tiszta pénzről szóló jogszabályoknak és a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó
nemzetközi szabályoknak, beleértve az export- és importkorlátozásokat;
▪ Tiszteletben tartjuk mások anyagi és szellemi tulajdonát, és elvárjuk, hogy ők is így tegyenek velünk
szemben;

▪ Mindig közzé fogjuk tenni az összeférhetetlenségeket;
▪ A működésünkre és a vállalatunkra vonatkozó információkat és know-how-t, valamint az üzleti
partnereinkre vonatkozó információkat bizalmasan kezeljük, és megfelelünk az adatvédelmi
jogszabályoknak.
Termékminőség és termékbiztonság
Termékeink és szolgáltatásaink, valamint gyártási módszereink kihatnak az emberekre és a környezetre.
▪ Elvárjuk, hogy valamennyi termékünk és szolgáltatásunk – valamint beszállítóink és az ő beszállítóik
valamennyi terméke és szolgáltatása – megfeleljen minden törvényileg előírt és nemzetközileg
elismert minőségi és biztonsági szabványnak, valamint a FAULHABER belső standardjainak;
▪ Hiszünk abban, hogy – amennyiben lehetséges – ezeknek a termékeknek fenntarthatónak kell
lenniük, és tükrözniük kell a munkavállalóink, az egészségük és a környezetünk iránt érzett
felelősségünket.
Üzleti partnereinknek biztosítaniuk kell, hogy beszállítóik is megfeleljenek ezeknek az elveknek. A
FAULHABER kérésére rendelkezésünkre kell bocsátaniuk az ezen elveknek való megfelelésük módjára
vonatkozó információkat. A FAULHABER jogosult arra, hogy saját maga vagy – titoktartás terhe mellett –
a nevében megbízott harmadik felek révén ellenőrizze a megfelelést. A FAULHABER továbbá jogosult
arra, hogy indoklás nélkül megszüntesse az üzleti kapcsolatot azokkal az üzleti partnerekkel, akik nem
felelnek meg ezeknek az elveknek.
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