UAB “NEO GROUP” VERTYBĖS
ATVIRUMAS IR SĄŽININGUMAS
•
•
•
•
•

Savo nuomonę, kritiką, idėjas išsakome atvirai, konstruktyviai, tiesiai ir
remdamiesi faktais.
Skatiname atvirą bendravimą padaliniuose ir esame atviri kolegų siūlomoms
idėjoms.
Su verslo partneriais, kaimynais bei visuomene bendraujame atvirai ir
remdamiesi faktais.
Savo kasdieninėje darbinėje veikloje visada iškeliame bendrovės interesus virš
savo asmeninių interesų.
Įgyvendindami bendrovės Misiją ir laikydamiesi Vertybių, kiekvienas rodome
asmeninį pavyzdį.

KOMANDINIS DARBAS IR ATSAKOMYBĖ
• Bendrovės Misiją įgyvendiname visi kartu būdami vieninga komanda.
• Kiekvienas darbuotojas prisideda prie bendrų komandos rezultatų ir turi
sprendimų priėmimo laisvę savo atsakomybės ribose.
• Užduočių atlikimui buriame projektines komandas iš įvairių padalinių.
• Vadovai yra atsakingi už savo komandų formavimą, efektyvų pareigų paskirstymą
tarp komandos narių, delegavimą bei įgalinimą, tikslų iškėlimą, atskaitomybę ir
darbingo emocinio klimato palaikymą.
KOKYBĖ
• Įgyvendiname bei išlaikome aukščiausius kokybės standartus savo veikloje.
• Siekiame aukščiausios kokybės visose veiklos srityse: gamyboje, klientų
aptarnavime, įrenginių priežiūroje, aplinkosaugoje, personalo valdyme, veiklos
administravime, bendravime su visuomene, santykiuose su tiekėjais ir t.t.
• Standartines ir rutinines užduotis atliekame laiku ir gerai iš pirmo karto, griežtai
laikydamiesi priimtų procedūrų bei instrukcijų.
• Mažiname nereikalingą biurokratiją.
NOVATORIŠKUMAS BEI NUOLATINIS TOBULĖJIMAS
• Nuolat tobulėjame, mokomės, kuriame ir diegiame inovacijas.
• Siekiame pažinti tai kas nauja ir neišbandyta. Koncentruojamės ne į problemas, o
į jų išsprendimą.
• Siekiame nuolat efektyviai panaudoti mokslo ir technologijų naujoves bei
išnaudoti rinkose vykstančius pokyčius.
• Glaudžiai bendradarbiaujame su savo klientais.
• Klaidas, padarytas diegiant naujoves, ką nors tobulinant toleruojame, jei rizika ir
galimi nuostoliai buvo iš anksto įvertinti.
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APLINKOSAUGA, SVEIKATA IR SAUGA DARBE
• Skiriame ypatingą dėmesį aplinkosaugai ir darbų saugai.
• Vadovaujamės nuostata, jog ekonominė nauda ar verslo tikslai nėra pagrindiniai
argumentai.
• Visi darbuotojai nuolat gauna visą informaciją aplinkosaugos ir darbų saugos
klausimais.
• Minimizuojame bet kokią mūsų produkto neigiamą įtaką aplinkai gamybos,
sandėliavimo, transportavimo, naudojimo ir antrinio panaudojimo metu.

