Liniile directoare ale grupului FAULHABER

WE CREATE MOTION
Suntem un grup antreprenorial familial independent. În calitate de lider tehnologic în domeniul tehnicii motoarelor
miniaturale i a micromotoarelor, deschidem noi drumuri, graţie produselor noastre inovatoare. Obiectivul nostru
este acela de a concepe soluţii de motoare care s corespundă în mod optim standardelor pe care le impun aplicaţiile
acestora. Soluţii de motoare pentru pieţe unde sunt decisive preciziaşi fiabilitatea în spaţii extrem de mici. Soluţii de
motoare care ne conferăunicitate la nivel mondial i ne garantează un succes sustenabilşi o creştere sănătoasă.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ DIVERSITATE

FAULHABER ÎNSEAMNĂ FORŢ MOTRICE

Dispunem de portofoliul cel mai complex în domeniul înaltei
tehnologii a motoarelor miniaturaleşi a micromotoarelor,
disponibile la nivel mondial de la acelaşi furnizor. În calitate
de reţea internaţională, inovatoare i partenerială, ne utilizăm
forţa diversitţii pentru a oferi clienţilor noştri soluţii de succes,
adaptate fiecărui client în parte.

Succesul produselor i serviciilor noastre se bazeazăpe implicarea
angajaţilor noştri. Căci în spatele fiecărui motor FAULHABER
stăforţa lor motrice, motivaţia lor. De aceea acordăm o foarte
mare atenţie stimulării angajaţilor i mai ales a viitoarei generaţii
de specialişti. O culturăantreprenorialăintact, precum i o muncă
de personal consecventăcontribuie în mod decisiv la dezvoltarea
optimăa potenţialului fiecăruia în parte.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ INOVAŢIE
Filosofia noastrăconstăîn a fi întotdeauna în avans tehnologic
fa de concuren. Noi suntem pionieri, privim dincolo de limita
propriei noastre farfurii i ne dezvoltăm continuu tehnologiile
fundamentale performante, cu privirea îndreptatăspre standardele viitorului. Ne mişcăm la limita posibilului tehnic. În acest
context, investim în mod ţintit în cercetare i dezvoltare, precum
i în tehnici de proces i producţie, pentru a stabili permanent
noi standarde prin produsele noastre inovatoare.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ PARTENERIAT
Căutăm contactul direct cu clienţii, partenerii de afaceri şi
clienţii noştri pentru a putea înţelege şi răspunde la cerinţele şi
nevoile lor. Suntem deschişi şi oneşti şi tratăm pe toată lumea
cu respect şi apreciere. Suntem sinceri, ne ţinem de cuvânt şi
acceptăm responsabilitatea pentru acţiunile noastre ca bază
pentru relaţii de încredere. Vedem Codul nostru de conduită
atât ca informaţii utile cât şi ca datoria noastră. Pe scurt, noi
punem în aplicare valorile noastre.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ PASIUNE
Performanţele noastre de vârf în domeniul ingineriei i un
complex know-how tehnologic deschid clienţilor noştri noi lumi,
cu soluţii personalizate pentru aplicaţiile acestora. În acest
context ne îndeplinim sarcinile cu angajament, pasiune i
entuziasm. Lucrăm la descoperirea de noi tehnologii, stimulăm
idei i continuăm săne autodezvoltăm. Suntem mândri să fim
FAULHABER.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ VIITOR
Suntem conştienţi de răspunderea pe care o avem fa de generaţiile viitoare i ne aducem contribuţia la asigurarea viitorului
pe termen lung. Prin reciclare consecvent, prin respectarea
strictăa normelor internaţionale de protecţie a climei i printr-o
utilizare responsabilăa surselor de energie i a materiilor prime
ne aducem, în mod autonom i conştiincios, o contribuţie
importantăla protecţia mediului i a resurselor.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ CALITATE
Suntem peste tot în lume garanţia unei calităi excelente i a
celor mai bune servicii. Datorăm această poziţie excepţionalăunei
ataşament faţde calitate care refuzăorice compromis i care
este împărtăit de toţi angajaţii noştri. Angajamentul nostru i
voinţa de a ne îmbunătăi permanent performanţele, structurile
i procesele ne garanteazăpe termen lung competitivitatea
internaţionalşi satisfacţia clienţilor.
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