1. HODNOTY A CÍLE
Naší vizí je podnik budoucnosti zákazníků, akcionářů a zaměstnanců. Chceme, aby značka CHEMCOMEX byla
symbolem úspěchu, tvořivosti, otevřenosti a flexibility.

NAŠE POSLÁNÍ NA TRHU A VE SPOLEČNOSTI
zákazníci od nás získají za přijatelnou cenu nejlepší výrobek,
chceme být vždy nositelem progresivních myšlenek,
jsme a budeme zastánci spolupráce,
naši zaměstnanci se vyznačují nasazením, kreativitou, osobním růstem a sdílením týmových cílů.

PRIORITY PODNIKÁNÍ
spokojený zákazník,
dobré ekonomické výsledky,
týmová práce, flexibilní a kvalifikovaní zaměstnanci,
ohleduplný přístup k životnímu prostředí, etické podnikání a bezpečný provoz.

VĚŘÍME TĚMTO HODNOTÁM
zdravý rozum a pevný lidský úsudek,
úcta k lidské individualitě,
odpovědnost, spolehlivost a důvěryhodnost,
osobní růst člověka,
otevřenost a týmová práce.

NÁŠ PRACOVNÍ STYL
zákazníka se staráme více, než je obvyklé,
pracujeme týmově, delegujeme pravomoci, ale i odpovědnosti,
pracujeme se zájmem a nadšením, spíš než o krátkodobý zisk jde o stabilitu a úspěch,
máme radost z úspěchů, případný neúspěch nás motivuje k většímu nasazení,
vykonávané činnosti plánujeme, analyzujeme a následně zlepšujeme,
za nepřípustný považujeme pocit bezpráví nebo osamocenosti při plnění pracovních úkolů,
neustále se vzděláváme,
při práci využíváme moderních informačních technologií.

2. CÍLE PODNIKÁNÍ A ORIENTACE NA JAKOST
Dosahování dobrých ekonomických výsledků a tvorba zisku jsou nezbytným faktorem úspěchu a růstu podniku,
proto efektivně řídíme náklady a chceme dosahovat stálého nárůstu zisku a přidané hodnoty.
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Dále rozvíjíme úspěšné oblasti podnikání, tj. poskytování kvalitních projekčních a inženýrských služeb; vrtné
práce; inženýrskogeologické služby; tvorba, audit a servis informačních systémů; komplexní dodávky
technologických celků; export chemikálií a vývoj nových technologií.
Zlepšujeme podmínky pro provádění činností a splnění požadavků zákazníků. Velké úsilí věnujeme zlepšování
povědomí o dobrém jménu podniku, kvalitě a sortimentu námi nabízených služeb.
Klademe důraz na maximální spokojenost a důvěru našich obchodních partnerů. Usilujeme o udržení
přesvědčení stávajících zákazníků a získání nových zákazníků, k dodavatelům přistupujeme jako k partnerům.

3. ROZVOJ ZNALOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ
Stabilní, kvalifikovaný a nadšený tým zaměstnanců je základem úspěchu, proto každý zaměstnanec podniku
dostává příležitost k seberealizaci a osobnímu rozvoji a každý může přispět k firemnímu úspěchu. Usilujeme
o aktivní zapojení všech zaměstnanců.
Neustále zvyšujeme povědomí zaměstnanců v oblasti jejich odbornosti, ochrany životního prostředí
a bezpečnosti vykonávaných činností. Vytváříme prostředí motivující k rozvoji jejich znalostí.
Činnost a kvalifikaci zaměstnanců pravidelně hodnotíme a ve spolupráci s nimi přijímáme opatření ke zlepšení.

4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečištění životního prostředí.
Zavazujeme se, že námi vykonávané činnosti budou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů
i interními pravidly pro výkon našich činností. Při provádění činností se snažíme o prevenci vzniku znečištění
životního prostředí.
Pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme dopady našich činností na životní prostředí.Zaměřujeme se na lepší
využití surovin a energií, důslednou kontrolu výstupů do životního prostředí a snižování produkce odpadů.
V otázkách životního prostředí jsme otevřeni ke komunikaci s veřejností.
Při přípravě nových technologií a při jejich zavádění se zaměřujeme na technologie, které jsou z ekonomických
hledisek výhodné, ale zároveň i bezpečné a splňují požadavek prevence vzniku znečištění životního prostředí.
Při výběru obchodních partnerů a dodavatelských firem zohledňujeme jejich přístup k ochraně životního
prostředí. Pokud je to možné, dáváme přednost dodavatelům, kteří používají nezávadné technologie, přípravky
a produkty.
Zaměřujeme se na lepší využití surovin a energií, důslednou kontrolu výstupů do životního prostředí a snižování
produkce odpadů.
V otázkách životního prostředí jsme otevřeni ke komunikaci s veřejností.

5. BEZPEČNOST VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
Podnik věnuje velkou pozornost bezpečnosti vykonávaných činností, především z pohledu ochrany majetku,
životního prostředí a zdraví osob. Vytváříme podmínky pro monitorování, analyzování, hodnocení, prevenci
a zlepšování bezpečnosti pracovního prostředí a prováděných činností.
Pro zaměstnance, naše partnery a hosty zajišťujeme bezpečné, zdravé a kulturní pracovní prostředí. Pro
zajištění bezpečnosti provozu a ochrany zdraví osob spolupracujeme se všemi zaměstnanci, zákazníky,
dodavateli, orgány státní správy a dalšími zainteresovanými subjekty.
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