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Grupa Primo jest wiodącym na świecie specjalistą w
technologii wytłaczania tworzyw sztucznych. Oferujemy konkurencyjne i indywidualne rozwiązania, wiedzę,
produkty oraz usługi przeznaczone dla wielu specjali–
stycznych branż, od przemysłu offshore po budowlany i
medyczny.
Strategia oraz cele biznesowe firmy zakładają, że
będziemy preferowanym partnerem nie tylko dla
obecnych klientów, ale też potencjalnych klientów w
kolejnych branżach i na nowych rynkach.
Nasze rozwiązania cechuje dbałość o środowisko oraz
społeczeństwo. Zawsze zachowujemy ustalone warunki i poziom jakości, przestrzegamy obowiązujących

przepisów prawnych oraz zasad etycznych, bezkompromisowo dbając o bezpieczeństwo. Nie akceptujemy
jakiejkolwiek formy korupcji, ani nie uczestniczymy w
kartelach.
Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do
utrzymania Systemów Zarządzania Jakością w Grupie
Primo, zawierających i spełniających każdorazowo
wszystkie wymagania ISO 9001.
Nasze Systemy Zarządzania Jakością obejmują również,
między innymi, normy ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
13485, ISO 50001 oraz GMP (Good Manufacturing
Practice), zgodnie z wymaganiami naszych klientów
oraz wymaganiami danej branży.

Zobowiązania Kierownictwa Firmy Primo:
•

Po pierwsze – klient! Najważniejszym elementem współpracy z każdym klientem jest odpowiadanie na jego
potrzeby – zarówno te materialne, jak i niematerialne – oraz ocena ryzyka dla nowych projektów.

•

Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w spełnianiu potrzeb klientów Pragniemy być atrakcyjnym i
innowacyjnym miejscem pracy, charakteryzującym się prawdziwym przywództwem oraz stymulującą atmosferą.
Poprzez lokalną i międzynarodową wymianę wiedzy chcemy zachęcać do współpracy tych najlepszych.

•

Wszystko pod kontrolą. Jesteśmy przekonani, że wzrost rentowności oraz dobre wyniki są warunkiem koniecznym
dla realizowania naszych wspólnych celów. Stale monitorujemy nasze wyniki i błyskawicznie reagujemy na
przypadki ich obniżenia.

•

Odpowiedzialność biznesowa. Spełnianie potrzeb naszych klientów obejmuje zarządzanie potencjalnym ryzykiem
oraz możliwościami, zarówno w przypadku rosnącej, jak i spadającej aktywności. Aktywnie uczestniczymy w sieci
interesariuszy i reagujemy na każdą sytuację, której rezultatem mogłoby być powstanie niezgodności.

•

Bezpieczeństwo w pracy. Bezpieczne warunki pracy są naszym priorytetem, dlatego zostały włączone do
codziennego zarządzania.

•

Dbałość o zasoby. W ramach gospodarki okrężnej, energia i surowce są zasobami,
które muszą być wykorzystywane efektywnie, aby zapewnić zrównoważony rozwój i
ochronę środowiska, zapobiegając jednocześnie zanieczyszczeniom.

•

Odpowiedzialny łańcuch dostaw. Naszym dostawcom i podwykonawcom
stawiamy te same wymagania, co sobie.

•

Usprawnień nigdy mało. Nowoczesne technologie produkcji i zapewnienia jakości
napędzają produktywność i rentowność oraz pozwalają wprowadzać codzienne
usprawnienia – a to wszystko składa się na naszą kulturę biznesową.
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